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প্রণিক্ষি সিণকচত শ্রমৌণলক তথ্যাণে ও উিকরি
প্রণিক্ষন্দির ণিন্দরানাম

: ণরন্দস চাস িারসন ও মাস্টার শ্রেইনার প্রণিক্ষি কযাি

প্রণিক্ষন্দির শ্রময়ােকাল

: ৮ণেন

প্রণিক্ষন্দির িরন

: আিাণসক

প্রণিক্ষিাথীর সংখ্যা

: ২৫-৩০ জন

প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দল যা রন্দয়ন্দে
1. আট ণেন্দনর প্রণিক্ষি ণিষয়িস্তু ণনি চারি করা হন্দয়ন্দে।
2. প্রণতণেন ৪টি কন্দর অণিন্দিিন শ্ররন্দি সি চন্দমাট ৩২টি অণিন্দিিন এিং প্রণতণেন সন্ধ্যার ির ণি এক্সন্দপ্ল্ান্দরিন-এর ব্যিস্থা
করা হন্দয়ন্দে। আিাণসক প্রণিক্ষি কযাি ণহন্দসন্দি প্রণিক্ষন্দির ণনি চাণরত সময় োড়াও অন্য শ্রযন্দকান্দনা সমন্দয় প্রণিক্ষন্দির
ণিষয়িস্তু ণনন্দয় একক িা েলগতভান্দি আন্দলার্নার সুন্দযাগ রন্দয়ন্দে।
3. এই প্রণিক্ষন্দির ণনি চাণরত প্রণিক্ষি ণিষয়িস্তু ণনন্দয় জাতীয় ও শ্রজলা িয চান্দয় ৮ ণেন্দনর আিাণসক প্রণিক্ষি হন্দি । শ্রযন্দহতু
৬ণেন্দনর গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষন্দির সমিণরমান ণিষয়িস্তু ণনন্দয় এই প্রণিক্ষি হন্দি আট ণেন্দনর এিং আিাণসক;
শ্রসন্দহতু প্রণতটি ণিষন্দয়র গভীন্দর আন্দলার্না করার সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে এিং প্রন্দতযক অংিগ্রহিকারীর ণিিন ণনণিত
করার প্রয়াস িাওয়া যান্দি। প্রণতটি ণিষন্দয়র গভীন্দর জানার জন্য প্রণতটি ণিষন্দয়র শ্রিেন্দনর োিচণনক ও মন্দনাবিজ্ঞাণনক
ব্যাখ্যা িাওয়ার সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে।
4. প্রণতটি অণিন্দিিন্দনর ণিিনফল ণনি চারি করা হন্দয়ন্দে।
5. প্রণতটি অণিন্দিিন্দনর সময় ও কায চক্রম সুণনণে চষ্ট করা হন্দয়ন্দে।
6. ণিষয়িস্তুর সান্দথ িদ্ধণত ও শ্রকৌিন্দলর সমন্বয় সািন করার শ্রর্ষ্টা করা হন্দয়ন্দে।
7. আন্দরাহ এিং অিন্দরাহ উভয় িদ্ধণতন্দত ণিষয়িস্তু ণনন্দয় আন্দলার্না করা হন্দয়ন্দে।
8. িাস্তি উোহরি ও ণর্ন্দত্রর মাধ্যন্দম ণিষয়িস্তুর ব্যাখ্যা প্রোন করা হন্দয়ন্দে।
9. অংিগ্রহিকারীন্দের ণর্ন্তা কন্দর কাজ করার সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে।
10. অংিগ্রহিকারীন্দের হান্দত-কলন্দম গণিত ণিষয়ন্দয়র ণিক্ষা উিকরি ততণরর শ্রকৌিল শ্রিিার সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে। তাোড়া
কীভান্দি ণিক্ষাথীন্দের বারা এই সকল উিকরি ততণর এিং সংরক্ষি করা হন্দি তা আন্দলার্নায় রািা হন্দয়ন্দে। এিং প্রায়
প্রণতণেন অংিগ্রহিকারীন্দের ণসমুন্দলিন িাঠ উিস্থািন্দনর সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে।
11. উিকরি ব্যিহান্দরর উির গুরুত্ব আন্দরাি করা হন্দয়ন্দে।
12. ণনরািে ও আনেঘন িণরন্দিি সৃণষ্টর ওির গুরুত্ব আন্দরাি করা হন্দয়ন্দে।
13. ণিণভন্ন শ্রেণির গণিত িাঠ্যপুস্তক শ্রথন্দক ণিষয়িস্তুসমূহ ণনি চার্ন করা হন্দয়ন্দে।
14. অংিগ্রহিকারীন্দের পূি চ অণভজ্ঞতা ণিন্দির্নায় শ্ররন্দি অণিন্দিিন িণরর্ালনার সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে।
15. ম্যানুয়ান্দলর ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল রািার শ্রর্ষ্টা করা হন্দয়ন্দে।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 4

ম্যানুয়ান্দলর ব্যিহার ণিণি
[এই অংিটুকু প্রন্দতযক সহায়ক/প্রণিক্ষকন্দক িড়ন্দত হন্দি এিং প্রেত্ত ণনন্দে চিািণল শ্রমন্দন র্লন্দত হন্দি।]
1. প্রণিক্ষি কায চক্রম িণরর্ালনার পূন্দি চই আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুক ও প্রণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়ালটি
ভান্দলা কন্দর িন্দড় ণনন্দিন। প্রণিক্ষি িণরর্ালনার সময় সহায়ক/ প্রণিক্ষক ম্যানুয়াল িড়ন্দিন না।
2. প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল ও আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর ণনন্দে চিনা অনুসান্দর উিস্থাণিত ণিষয়িস্তুর িা
কায চক্রম সিােন করন্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন সংণক্ষপ্ত শ্রনাট রািা এিং প্রন্দয়াজনমত শ্রসই শ্রনাট ব্যিহার করা শ্রযন্দত িান্দর।
3. প্রণিক্ষি কায চক্রম িণরর্ালনায় প্রন্দতযক অংিগ্রহিকারীর অংিগ্রহি ণনণিত করন্দত হন্দি এিং প্রন্দতযন্দকর ব্যণিগত েক্ষতা
বৃণদ্ধ ণনণিত করন্দত হন্দি।
4. মান্দে মন্দধ্য প্রশ্ন কন্দর যার্াই কন্দর শ্রেিন্দত হন্দি শ্রয অংিগ্রহিকরীগি সহায়কন্দক যথাযথভান্দি অনুসরি করন্দত িারন্দে
ণকনা।
5. সহায়কগি পূি চ প্রস্তুণত এমনভান্দি ণনন্দিন শ্রযন ণিষয়িস্তু উিস্থািন্দন শ্রকান জড়তা না থান্দক।
6. সহায়কগি শ্রকান্দনা ণিষয়িস্তু সিন্দকচ অংিগ্রহিকারীন্দের জ্ঞান/েক্ষতার িতচমান অিস্থান্দক ণিন্দির্নায় শ্ররন্দি আন্দলার্নায়
অগ্রসর হন্দিন।
7. ণিন্দিষ শ্রক্ষন্দত্র শ্রকান্দনা অংিগ্রহিকারীর ভ্রান্ত িারিান্দক সুন্দকৌিন্দল শ্রিািরান্দনার ব্যিস্থা ণনন্দিন যান্দত ণতণন আহত না হন।
8. ণিষয়িস্তু উিস্থািন্দন অন্দহতুক পুররাবৃণত্ত িণরহার করন্দিন শ্রযন সমন্দয়র অির্য় না হয়।
9. অণিন্দিিন্দনর জন্য প্রন্দয়াজনীয় উিকরি িা স্লাইড পূি চ শ্রথন্দকই প্রস্তুত কন্দর রািন্দিন। েণি, র্াট চ িা কান্দডরচ আকার এমন
হন্দত হন্দি শ্রযন অণিন্দিিন্দন সকন্দলর দৃণষ্টগ্রাহয হয়।
10. ণসমুন্দলিন (প্রেিচনী) প্রেিচনী িান্দঠ প্রণিক্ষিাথীরা ণিক্ষাথী ণহন্দসন্দি অংিগ্রহি করন্দি। সহায়ক ণনন্দজ িা
অংিগ্রহিকারীন্দের শ্রথন্দক একজনন্দক ণিক্ষক ণহন্দসন্দি িাঠ িণরর্ালনার জন্য মন্দনানয়ন ণেন্দিন। তন্দি এন্দক্ষন্দত্র
অংিগ্রহিকারীন্দক আন্দগ শ্রথন্দক প্রস্তুণত গ্রহন্দির সুন্দযাগ ণেন্দত হন্দি।
11. ণসমুন্দলিন (প্রেিচনী) িান্দঠর সময় সকল অংিগ্রহিকারী িাঠ িয চন্দিক্ষি করন্দিন এিং প্রন্দতযন্দকর এ ণিষন্দয় িয চন্দিক্ষি
শ্রনাট শ্রনওয়া ণনণিত করন্দিন। িাঠ সমািনান্দন্ত িান্দঠর সিল ও উন্নয়ন্দনর শ্রক্ষত্র ণনন্দয় আন্দলার্না করন্দিন।
12. সহায়ক দুই/ণতন জন হন্দল শ্রক শ্রকান অণিন্দিিন্দন মূখ্য ভূণমকা িালন কন্দর অণিন্দিিন িণরর্ালনা করন্দিন তা পূন্দি চই ঠিক
কন্দর ণনন্দিন এিং শ্রস অনুযায়ী অণিন্দিিন িণরর্লনা করন্দিন।
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প্রস্তুণত ণহসান্দি সহায়ন্দকর জন্য ণনন্দে চিনা
অণিন্দিিন িণরর্ালনার
পূন্দি চ সহায়ন্দকর করিীয়

অণিন্দিিন িণরর্ালনার
সময় সহায়ন্দকর করিীয়

অণিন্দিিন িণরর্ালনার
িন্দর সহায়ন্দকর করিীয়

▪

প্রণিক্ষিকক্ষ িণরচ্ছন্ন ও ণিন্যস্ত করা।

▪

অংিগ্রহিকারীর সংখ্যা অনুযায়ী আসন ণিন্যাস করা।

▪

ণিির্াট চ, শ্রহায়াইট শ্রিাড চ, ল্যািটি ও প্রন্দজক্টর যথাস্থান্দন স্থািন করা।

▪

ব্যিহায চ উিকরি ততণর ও সংগ্রহ করা।

▪

অণিন্দিিন িণরর্ালনার সময়ানুযায়ী উিকরিসমূহ সাণজন্দয় রািা।

▪

অণিন্দিিন সংণিষ্ট সহায়ক ণনন্দে চিনা ও তথ্যিত্র ভান্দলাভান্দি িন্দড় শ্রনওয়া।

▪

প্রণিক্ষন্দির উন্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।

▪

অণিন্দিিন্দনর ণিিনফল উন্দেি করা।

▪

অণিন্দিিন্দনর উেীিন্দকর ব্যিস্হা করা।

▪

অংিগ্রহিকারীগন্দির ণিিনফল অজচন্দন সন্দর্ষ্ট থাকা।

▪

ণিিনফল অজচন্দন সহায়ক ণনন্দে চিনার ক্রমানুযায়ী অণিন্দিিন িণরর্ালনা করা।

▪

অণিন্দিিন িণরর্ালনার সময় অণিন্দিিন িণরকল্পনা ও তথ্যিত্র অনুসরি করা।

▪

হাণসখুণি থাকা ও কথা িলার সময় যথাযথ িারীণরক ভাষা প্রন্দয়াগ করা।

▪

েিিন্দযাগ্য স্বন্দর র্ণলত রীণতন্দত কথা িলা।

▪

অংিগ্রহিকারীগন্দির িারিা ও অণভজ্ঞতার সন্দি চাচ্চ ব্যিহার করা।

▪

মূল ণিষন্দয়র ওির গুরুত্ব আন্দরাি কন্দর প্রাসণিক আন্দলার্না করা।

▪

সকন্দলর সন্দি দৃণষ্ট সংন্দযাগ কন্দর কথা িলা।

▪

সমন্দয়র যথাযথ ব্যিহার করা।

▪

অংিগ্রহিকারীন্দের কথা িলন্দত উৎসাহ প্রোন ও মন্দনান্দযাগ ণেন্দয় শ্রিানা।

▪

অংিগ্রহিকারীন্দের প্রণত সমান গুরুত্ব প্রোন করা।

▪

ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য অণিন্দিিন্দনর কাজ শ্রিষ করা।

▪

সকন্দলর অংিগ্রহি ণনণিত করা।

▪

েল ণিভাজন্দনর জন্য আকষ চিীয় শ্রকৌিল ব্যিহার করা।

▪

েল গঠন্দনর শ্রক্ষন্দত্র সমতার প্রণত গুরুত্ব শ্রেওয়া।

▪

িণরিীক্ষন্দির সময় ণনন্দজন্দক েন্দলর একজন সেস্য মন্দন করা।

▪

অংিগ্রহিকারীগন্দির কাজ প্রেিচন্দনর ব্যিস্থা করা।

▪

িরিতী ণেন্দনর জন্য আসন ণিন্যাস করা।

▪

ব্যিহৃত উিকরিসমূহ অন্য সময় ব্যিহান্দরর জন্য সাণজন্দয় রািা।

▪

স্ব-অনুণর্ন্তন্দনর ণভণত্তন্দত অণিন্দিিন িণরর্ালনার ণনন্দে চিনা উন্নয়ন্দনর িরামিচ শ্রেওয়া।
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প্রণিক্ষন্দি ব্যিহায চ উিকরি
সািারি উিকরি
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

শ্রহায়াইট শ্রিাড চ
শ্রহাইয়াইট শ্রিাড চ মাকচার
িামচান্দনন্ট মাকচার
পুিণিন শ্রিাড চ
পুিণিন
ল্যািটি
মাণল্ট্ণমণডয়া
মাটিপ্ল্াগ
ণিির্াট চ স্টযান্ড
ণিির্াট চ
পুিণিন শ্রিাড চ
ণিন
ডাস্টার
ণনন্দে চিক কাঠি
শ্রিাস্টার শ্রিিার
ণভিকাড চ
িড় িল
শ্রিাড চ ণিি (িড়)
কলম
শ্রনাট বুক/প্যাড
ব্যাগ/ শ্রফাল্ডার
আইণড কাড চ শ্রহাল্ডার
ণরিন
কাঠ শ্রিণিল
ইন্দরজার
িািচনার
শ্রেল
সাো কাগজ
রণিন এ-শ্রফার কাগজ
আট চ শ্রিিার

ণিন্দিষ উিকরি

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

হাইলাইটার
ের্ন্দটি (িড়)
মাণেন শ্রটি
শ্রিাথ সাইন্দডড শ্রটি
কাঁণর্
এণন্ট কাটার
স্টযাপ্ল্ার
স্টযাপ্ল্ার ণিন
ণস্টণক শ্রনাটস
ণস্টক গ্লু
কাঠি
স্ট্র
রািার ব্যান্ড
ণিি শ্রিাড চ

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

িান্দটর েণড়
নাইলন্দনর েণড়
ভ্রমর
িাতা শ্রসলাই করা সুতা
োণড়-িাো
িাটিারা
লুন্দডা শ্রিাড চ
মান্দি চল

▪
▪
▪
▪
▪

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট
শ্রডণলভাণর বুক
ণিক্ষাক্রম (সািারি ও গণিত
অংি)
গণিত িাঠ্যপুস্তক : র্ততীয়
শ্রথন্দক িঞ্চম শ্রেণি (30 শ্রসট)
গণিত িাঠ্যপুস্তক : প্রথম
শ্রথন্দক ণবতীয় শ্রেণি (১০ শ্রসট)
ণিক্ষক সংেরি

ফান্দনল
প্ল্াণস্টন্দকর আয়তন
িণরমািক ণসণলন্ডার

শ্রিালা অথিা শ্রফাম
ওয়ান টাইম গ্লাস
ম্যার্ িক্স
ণগফট আইন্দটম (িই)
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ণরন্দস চাস িারসন এিং মাস্টার শ্রেইনার প্রণিক্ষি কযাি সূণর্
তাণরি

অণিন্দিিন
০১

সময়

১১:৩০-০১:০০

শ্ররণজন্দস্ট্রিন, প্রণিক্ষি উন্দবািন, গাণিণতক েক্ষতা
মুল্যায়ন প্রণিক্ষন্দির উন্দেশ্য ও ণনয়মািণল
র্া ণিরণত
সংখ্যা ও গিনা (স্থানীয় মান)

০১:০০-০২:০০
০২:০০-০৩:৩০
০৩:৩০-০৪:০০
০৪:০০-০৫:৩০
০৫:৩০-০৭:৩০
০৯:০০-০৯:৩০
০৯:৩০-১১:০০
১১:০০-১১:৩০
১১:৩০-০১:০০
০১:০০-০২:০০
০২:০০-০৩:৩০
০৩:৩০-০৪:০০
০৪:০০-০৫:৩০
০৫:৩০-০৭:৩০
০৯:০০-০৯:৩০
০৯:৩০-১১:০০
১১:০০-১১:৩০
১১:৩০-০১:০০
০১:০০-০২:০০
০২:০০-০৩:৩০
০৩:৩০-০৪:০০
০৪:০০-০৫:৩০
০৫:৩০-০৭:৩০
০৯:০০-০৯:৩০
০৯:৩০-১১:০০
১১:০০-১১:৩০
১১:৩০-০১:০০
০১:০০-০২:০০
০২:০০-০৩:৩০
০৩:৩০-০৪:০০
০৪:০০-০৫:৩০
০৯:০০-০৯:৩০
০৯:৩০-১১:০০

দুপুন্দরর িািার ণিরণত
শ্রযাগ
র্া ণিরণত
ণিন্দয়াগ
ণি এক্সন্দপ্ল্ান্দরিন
আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত
গূি
র্া ণিরণত
গূি
দুপুন্দরর িািার ণিরণত
গূি
র্া ণিরণত
ভাগ
ণি এক্সন্দপ্ল্ান্দরিন
আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত
ভাগ
র্া ণিরণত
র্ার প্রণক্রয়া
দুপুন্দরর িািার ণিরণত
িাংলান্দেণি মুদ্রা ও শ্রনাট
র্া ণিরণত
সািারি ভগ্াংি
ণি এক্সন্দপ্ল্ান্দরিন
আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত
সািারি ভগ্াংি
র্া ণিরণত
েিণমক ভগ্াংি
দুপুন্দরর িািার ণিরণত
েিণমক ভগ্াংি
র্া ণিরণত
িণরমাি
আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত
িণরমাি

০৯:০০-১১:০০
১১:০০-১১:৩০

০২

ণেন ১
০৩
০৪
০৫
০১

ণেন ২

০২
০৩
০৪
০৫
০১

ণেন ৩

০২
০৩
০৪
০৫
০১

ণেন ৪

০২
০৩
০৪

ণেন ৫

০১

ণিষয়িস্তু
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তাণরি

অণিন্দিিন
০২
০৩
০৪
০৫
০১

ণেন ৬

০২
০৩
০৪
০১

ণেন ৭

০২
০৩
০৪
০১

ণেন ৮

০২

সময়

ণিষয়িস্তু

১১:০০-১১:৩০
১১:৩০-০১:০০
০১:০০-০২:০০
০২:০০-০৩:৩০
০৩:৩০-০৪:০০
০৪:০০-০৫:৩০
০৫:৩০-০৭:৩০
০৯:০০-০৯:৩০
০৯:৩০-১১:০০
১১:০০-১১:৩০
১১:৩০-১২:৩০
১২:৩০-০২:৩০

র্া ণিরণত
িণরমাি
দুপুন্দরর িািার ণিরণত
জযাণমণত
র্া ণিরণত
জযাণমণত
ণি এক্সন্দপ্ল্ান্দরিন
আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত
জযাণমণত
র্া ণিরণত
উিাত্ত ণিন্যস্তকরি, কণিউটার ও কযালকুন্দলটর
দুপুন্দরর িািার ণিরণত
০২:৩০-০৩:৩০ গািীণতক প্রতীক
০৩:৩০-০৪:০০
০৪:০০-৫:৩০
০৯:০০-০৯:৩০
০৯:৩০-১১:০০
১১:০০-১১:৩০
১১:৩০-১২:৩০
১২:৩০-০২:৩০
০২:৩০-০৩:৩০
০৩:৩০-০৪:০০
০৪:০০-৫:৩০
০৯:০০-০৯:৩০
০৯:৩০-১১:০০
১১:০০-১১:৩০
১১:৩০-০১:০০
০১:০০-০২:০০

০৩

০২:০০-০৩:৩০

০৪

০৩:৩০-০৪:০০
০৪:০০-০৫:৩০

র্া ণিরণত
গুণিতক ও গুিনীয়ক
আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত
গুণিতক ও গুিনীয়ক
র্া ণিরণত
গড় ও িতকরা
দুপুন্দরর িািার ণিরণত
১ম- ৫ম শ্রেণির গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি শ্রকৌিল
র্া ণিরণত
১ম- ৫ম শ্রেণির গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি শ্রকৌিল
আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত
১ম- ৫ম শ্রেণির গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি শ্রকৌিল
র্া ণিরণত
১ম- ৫ম শ্রেণির গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি শ্রকৌিল
দুপুন্দরর িািার ণিরণত
আইণডয়া সংক্রান্ত সাণি চক িয চান্দলার্না এিং মাষ্টার
শ্রেইনারন্দের োণয়ত্ব ও কতচব্য
র্া ণিরণত
প্রণিক্ষি ণরণভঊ, প্রণিক্ষন্দিাত্তর মুল্যায়ন এিং সমািনী
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প্রণিক্ষি কযাি শ্রসিন প্ল্যান
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প্রথম ণেন
অণিন্দিিন-১ : উন্দবািন, িণরণর্ণত, প্রণিক্ষন্দির উন্দেশ্য ও ণনয়মািণল
ভূণমকা: প্রণিক্ষন্দির মাধ্যন্দম প্রণিক্ষিাথী/অংিগ্রহিকারীগন্দির মন্দধ্য সময় উিন্দযাগী দৃণষ্টভণি ততণর কন্দর ণর্ন্তা-শ্রর্তনার ণিকাি
ঘটান্দনা সম্ভি। প্রন্দতযক প্রণিক্ষিাথীর ব্যণিগত জ্ঞান্দনর ঘাটণত দূর কন্দর েক্ষতা বৃণদ্ধ ণনণিত করার জন্য প্রণিক্ষন্দির প্রন্দয়াজন হয়।
তাই জ্ঞান, েক্ষতা ও দৃণষ্টভণি িণরিতচন্দনর জন্য প্রণিক্ষন্দির ণিকল্প আর ণকছু হন্দত িান্দর না। প্রণিক্ষন্দির প্রথম ণেন প্রণিক্ষিাথীন্দের
মন্দধ্য শ্রিি ণকছুটা জড়তা লক্ষ করা যায়। শ্রসজন্য প্রণিক্ষি কায চক্রম যথাযথ ও সুষ্ঠুভান্দি িণরর্ালনার মাধ্যন্দম তাঁন্দের জড়তা দূর
করা েরকার, শ্রযন তাঁরা প্রণিক্ষি গ্রহন্দি স্বাচ্ছেন্দিাি কন্দরন। িণরর্য় িন্দি চই ণনন্দজন্দের মন্দধ্য ভাি ণিণনময় ও হাস্যরস সৃণষ্টর মাধ্যন্দম
এ আনেঘন িণরন্দিি সৃণষ্ট করা যায়। প্রণিক্ষিাথীন্দের ণিিন অগ্রগণত জানার জন্য ণিষয়ণভণত্তক প্রাক-মূল্যায়ন্দনর গুরুত্ব অিণরসীম।
প্রণিক্ষন্দির উন্দেশ্য যণে প্রণিক্ষিাথীন্দের ধ্যান-িারিার সান্দথ সিণতপূি চ হয়, তন্দি তাঁরা শ্রস উন্দেশ্য অজচন্দনর জন্য স্বভািতই সন্দর্ষ্ট
হন্দিন। এজন্য প্রণিক্ষন্দির উন্দেশ্য ণর্ণিতকরি ও ণনয়মািণল প্রিয়ন্দন প্রণিক্ষিাথীন্দের সহায়তা ও সণক্রয় ভূণমকা রািার জন্য উবুদ্ধ
করন্দত হন্দি।
ণিিনফল:

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগি●

এন্দক অিন্দরর সান্দথ িণরণর্ণতর মাধ্যন্দম ণনন্দজন্দের জড়তা কাটিন্দয় আনেঘন িণরন্দিি সৃণষ্ট করন্দত
িারন্দিন।

●

প্রণিক্ষন্দির উন্দেশ্যািণল ণর্ণিত করন্দত িারন্দিন।

●

প্রণিক্ষন্দির ণনয়ামািণল সিন্দকচ িলন্দত িারন্দিন।

সময় :

১২০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি :

শ্রনইমকাড চ, সাইনন্দিন, শ্রিাস্টার শ্রিিার, ণিির্াট চ শ্রিিার, শ্রহায়াইট শ্রিাড চ, মাকচার, উন্দেশ্য ও
ণনয়মািণল শ্রলিা র্াট চ, পুিণিন, ের্ন্দটি।

ণিিন শ্রিিান্দনা
িদ্ধণত/শ্রকৌিল:

প্রন্দশ্নাত্তর, জুটিন্দত কাজ, প্ল্যানারী, একক কাজ, েলীয় কাজ।

১. কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: শ্ররণজন্দস্ট্রিন ও প্রণিক্ষি উন্দবািন

সময়: ৫০ ণমণনট

● ণনন্দর্র ণনন্দে চিনা অনুযায়ী শ্ররণজন্দস্ট্রিন ও উন্দবািন িি চ িণরর্ালনা করুন।
● উন্দবািনী িি চ শুরুর পূন্দি চই প্রণিক্ষন্দি অংিগ্রহিকারীন্দের শ্ররণজন্দস্ট্রিন ও তান্দের জন্য িরােকৃত উিকরি সরিরাহ করুন।
● উিণস্থত সকলন্দক শুন্দভচ্ছা জাণনন্দয় ণনন্দজন্দের (সহায়কন্দের) িণরর্য় ণেন এিং প্রণিক্ষন্দির উন্দবািনী িি চ শুরু করুন। প্রথন্দমই
প্রিান অণতণথ, সভািণত ও ণিন্দিষ অণতণথন্দের িণরর্য় ণেন্দয় তাঁন্দের আসন গ্রহি করার জন্য আহ্বান করুন। এরির
সংণক্ষপ্তাকান্দর এ প্রণিক্ষন্দি শ্রকান িরন্দনর অংিগ্রহিকারী অংিগ্রহি করন্দেন এিং এ প্রণিক্ষি আট (০৮) ণেন্দনর তা উন্দেি
করুন।
● ণিন্দিষ অণতণথন্দের িিব্য শ্রিন্দষ প্রিান অণতণথন্দক তাঁর িিব্য প্রোন্দনর সান্দথ সান্দথ প্রণিক্ষন্দির শুভ উন্দবািন শ্রঘাষিার জন্য
আহ্বান করুন।
● িণরন্দিন্দষ সভািণত মন্দহােয়ন্দক সমািনী িিব্য প্রোন করার মাধ্যন্দম প্রণিক্ষন্দির উন্দবািনী িন্দি চর সমাণপ্ত শ্রঘাষিা করার জন্য
আহ্বান করুন।
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● প্রণিক্ষন্দির উন্দবািনী িি চশ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীন্দের জড়তা কাটান্দনার জন্য ণনন্দর্র প্রণক্রয়া অনুসরি কন্দর িণরর্য় িি চিণরর্ালনা
করুন।
● কাগন্দজর টুকরায় ণিণভন্ন িরন্দনর গান্দনর কণল ণলন্দি ণনন্দয় আসুন। একই গান্দনর দুইটি কণল দুইটি কাগন্দজর টুকরায় ণলখুন।
শ্রযমন একটি কাগন্দজ ণলিন্দিন ‘একতারা তুই শ্রেন্দির কথা িলন্দর আমায় িল’, অন্য কাগন্দজ ণলিন্দিন ‘আমান্দক তুই িাউল
কন্দর সন্দি ণনন্দয় র্ল’। এভান্দি অংিগ্রহিকারীর সংখ্যা অনুযাণয় ণিণভন্ন গান্দনর কণল ণেন্দয় কাগন্দজর টুকন্দরা ততণর করুন।
গান্দনর কণলর িেন্দল ণিিরীত িব্দও ব্যিহার করন্দত িান্দরন।
● কাগন্দজর টুকন্দরা ভাঁজ কন্দর লটাণরর মন্দতা সিাইন্দক একটি কন্দর তুলন্দত িলুন। তারির একজন কাগন্দজর ভাঁজ খুন্দল গান্দনর
শ্রলিা কণল সুন্দর সুন্দর গাইন্দিন এিং এই গান্দনর িাণক অংি যার কান্দে িড়ন্দি শ্রস ঐ গান্দনর শ্রলিা কণল শ্রগন্দয় একসান্দথ িসন্দি।
ুঁ শ্রির কন্দর িািািাণি িসন্দি। সকল িন্ধু জুটি ণমন্দল শ্রগন্দল িারস্পণরক আন্দলার্নার জন্য ণকছুক্ষি
এভান্দি সিাই সিার জুটি খুন্দজ
সময় শ্রেন্দিন। তারির এন্দক অিন্দরর িণরর্য় ণেন্দত িলন্দিন। এন্দক্ষন্দত্র গান্দনর কণলর িেন্দল ণিিরীত িব্দও ব্যিহার করা শ্রযন্দত
িান্দর।
● অংিগ্রহিকারীগি তান্দের িণরর্য় িন্দি চ যা যা িলন্দিন; শ্রযমন- নাম, ঠিকানা, ণিক্ষাগত শ্রযাগ্যতা, িেিী, কমচস্থল, ণপ্রয় সি
ইতযাণে। এন্দক অিন্দরর িণরর্য় িলা শ্রিষ হন্দল সহায়ক তান্দের শ্রযৌথভান্দি অথিা ব্যণিগতভান্দি সংণক্ষপ্ত সমন্দয়র মন্দধ্য
ণিন্দনােনমূলক ণকছু উিস্থািন করার জন্য িলুন।
● িণরর্য় িি চ শ্রিন্দষ সহায়ক সিাইন্দক িন্যিাে জাণনন্দয় িণরর্য় িন্দি চর অণিন্দিিন শ্রিষ করুন।
কাজ-2: প্রাক-প্রণিক্ষি মূল্যায়ন

সময়: ২০ ণমণনট

● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরর প্রাক-প্রণিক্ষি েক্ষতা সিন্দকচ একটি ণলণিত মূল্যায়ন্দনর ব্যিস্থা করুন।
● মুল্যায়ন্দনর একটি প্রশ্নিত্র উি প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল সান্দথ সংযুি করা আন্দে, প্রেত্ত প্রশ্নিত্রটির ৩০ কণি ফন্দটাকণি কন্দর
মুল্যায়ন্দনর ব্যিস্থা করুন।
● একই প্রশ্নিত্র ণেন্দয় প্রণিক্ষন্দিাত্তর মুল্যায়ন্দনর ব্যিস্থা করুন। দুটি মুল্যায়ন্দনর ফলাফল ণিন্দিষি কন্দর অংিগ্রহিকাণরন্দের
সান্দথ আন্দলার্না করুন।
কাজ-3: প্রণিক্ষি কযান্দির উন্দেশ্য ণর্ণিতকরি

সময়: ২৫ ণমণনট

● এ প্রণিক্ষন্দির উন্দেশ্য কী? প্রন্দতযন্দক এক ণমণনট ণর্ন্তা কন্দর ২/১ টি উন্দেশ্য িলন্দিন।
● প্রন্দতযন্দকর উন্দেশ্য শ্রিান্দড চ ণনন্দজ ণলখুন িা প্রণিক্ষিাথীন্দের একজন ণলিন্দত িলুন।
● প্রণিক্ষি কযান্দির িণরকণল্পত উন্দেশ্যািণল (পূন্দি চই শ্রিাস্টার শ্রিিান্দর উন্দেশ্যািণল ণলন্দি রািন্দিন) ঝুণলন্দয় ণেন।
● প্রন্দতযন্দক মন্দনান্দযাগ সহকান্দর িড়ন্দিন এিং আন্দলার্নায় অংিগ্রহি করন্দিন।

প্রণিক্ষন্দির লক্ষয-উন্দেশ্য
প্রণিক্ষি কযান্দির লক্ষয হন্দচ্ছ গুিগতমান সিন্ন প্রাথণমক ণিক্ষা ণনণিতকরি।
প্রণিক্ষন্দির মূল উন্দেশ্য হন্দচ্ছ প্রাথণমক ণিক্ষার গুিগতমান ণনণিতকন্দল্প গণিত অণলণিয়াড শ্রকৌিল প্রন্দয়ান্দগর মাধ্যন্দম
ণিদ্যালন্দয় সকল ণিক্ষাথীন্দের গাণিণতক েক্ষতার উন্নয়ন সািন। এোড়াও প্রণিক্ষন্দির ণিন্দিষ উন্দেশ্যসমূহ হন্দচ্ছ:
⮚ ণিক্ষাক্রন্দম ণনি চাণরত গণিত ণিষন্দয়র শ্রেণিণভণত্তক ও ণিষয়ণভণত্তক ণিিন শ্রযাগ্যতা অজচন্দনর লন্দক্ষয প্রাথণমক ণিদ্যালন্দয়
ণিিন-শ্রিিান্দনার িদ্ধণতর উন্নয়ন সািন;
⮚ প্রর্ণলত “অনুিীলন” ণনভচর গণিত ণিক্ষান্দক “জীিন ঘণনষ্ট সমস্যা সমািান ও এর তাণত্ত্বক প্রন্দয়াগ” ণনভচর িাঠোন
িদ্ধণত প্রস্তুত করা;
⮚ প্রাথণমক ণিদ্যালন্দয়র গণিত ণিষন্দয় িাঠ িণরর্ালনাকারী সকল ণিক্ষকন্দক গণিত অণলণিয়াড শ্রকৌিন্দলর উির
প্রণিণক্ষত করা;
⮚ প্রাথণমক স্তন্দরর ১ম হন্দত ৫ম শ্রেণির ণিক্ষাথীন্দের গণিত ভীণত দূরীকরন্দির মাধ্যন্দম আকচষিীয় ও কায চকর শ্রেণি কায চক্রম
িণরর্ালনার েক্ষতা অজচন করা।
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কাজ-4: প্রণিক্ষন্দির ণনয়মািণল জানা ও িালন করা

সময়: ২৫ ণমণনট

● প্রণিক্ষি কযাি সুষ্ঠুভান্দি িণরর্ালনা করার জন্য কী কী ণনয়ম শ্রমন্দন র্লা উণর্ত?
● প্রন্দতযন্দক একাকী ণর্ন্তা কন্দর কমিন্দক্ষ ১টি কন্দর ণনয়ম িলন্দিন।
● পূন্দি চই প্রণিক্ষি কযান্দির ণনয়মািণল একটি শ্রিাস্টার শ্রিিান্দর ণলন্দি আনুন এিং শ্রিান্দড চ ঝুণলন্দয় ণেন্দয় একজনন্দক িড়ন্দত
িলুন।
● একজন িড়ন্দিন এিং অন্যরা মন্দনান্দযাগ সহকান্দর শুনুন।
● িড়া শ্রিন্দষ সকন্দলর মতামত ণনন এিং সকন্দল ণনয়মািণল শ্রমন্দন র্লার িিথ করান।

প্রণিক্ষন্দির ণনয়মািণল
● সময়ানুিণতচ হওয়া

● অন্য শ্রকউ কথা িলার সময় ণনন্দজ কথা না িলা

● কমচতৎির হওয়া

● প্রণিক্ষি র্লাকালীন কন্দক্ষ অযথা শ্রঘারান্দফরা না করা

● োণয়ত্বিীল আর্রি করা

● প্রণিক্ষন্দির িণরন্দিি সুের ও িণরচ্ছন্ন রািা

● প্রশ্ন করন্দত হন্দল হাত শ্রতালা

● শ্রসলন্দফান/শ্রমািাইল শ্রফান সাইন্দলন্ট শ্রমান্দড রািা

● স্পষ্ট কন্দর শুদ্ধ উচ্চারন্দি িিব্য শ্রিি

● িার্শ্চ আলাি না করা

● অন্দন্যর মতামন্দতর উির গুরুত্ব শ্রেওয়া

● ....................................................

প্রথম ণেন
অণিন্দিিন-২ : সংখ্যা ও গিনা (স্থানীয় মান)
ভূণমকা: প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের গাণিণতক েক্ষতা বৃণদ্ধর জন্য সংখ্যা ও গিনার িারিা অতযন্ত গুরুত্বপুি চ, এর মান্দে স্থানীয়
মান সিন্দকচ স্পষ্ট িারিা থাকা আিশ্যক। স্থানীয় মান্দনর িারিা স্পষ্ট না হন্দল শ্রযাগ, ণিন্দয়াগ, গুি, ভাগ ও অন্যান্য সমািান করা
জঠিল ও শ্রকান শ্রকান শ্রক্ষন্দত্র অসম্ভি হন্দয় যায়। অন্দনকগুন্দলা িস্তুর গিনা করার শ্রকৌিল ও স্থানীয় মান্দনর িারিা স্পষ্ট করার জন্য
শুরুন্দতই সময় শ্রেওয়া প্রন্দয়াজন। প্রথম ও ণবতীয় শ্রেণিন্দত সংখ্যা ও গিনা সিন্দকচ ণিস্তাণরত ভান্দি তুন্দল িরা হন্দয়ন্দে ণবতীয় শ্রেণিন্দত
প্রথমিান্দরর মত ণিক্ষাথীন্দের স্থানীয় মান্দনর িারিা ণেন্দত কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর িইন্দয় ণিণভন্ন আকষ চিীয় কন্দন্টন্ট রািা হন্দয়ন্দে। র্ততীয়
এিং র্তুথ চ শ্রেণির জন্য এর িারািাণহকতা িজায় শ্ররন্দি আন্দগর কন্দন্টন্ট সমূন্দহর সম্প্রসারিসহ আরও নতুন আইণডয়াসমূহ যুি করা
হন্দয়ন্দে। এই অণিন্দিিন্দন অন্দনকগুন্দলা িস্তু ণনর্ভচলভান্দি গিনা, ৩, ৪ ও ৫ অংন্দকর স্থানীয় মান, িড় সংখ্যা ও শ্রোট সংখ্যা ণনি চয়,
বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ণনি চয় ও সংখ্যা শ্ররিার ণিস্তৃত আন্দলার্না করা হন্দয়ন্দে। ণিক্ষাথীন্দের ততণর সহজলভয উিকরি ব্যিহার
কন্দর ণিণভন্ন কাজ ও শ্রিলার মাধ্যন্দম আইণডয়াগুন্দলা উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিসহজলভয উিকরি ব্যিহার কন্দর সংখ্যা ও গিনা সিণকচত শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল
ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 13

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

শ্রহায়াইট শ্রিাড চ, মাকচার, শ্রিাস্টার শ্রিিার, আট চ শ্রিিার, এন্দফার সাইন্দজর সাো ও রংণগন কাগজ,
তারা সম্বণলত েণি, সংখ্যা কাড চ।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: তারা গিনা

সময়: ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১.১ তারা গিনা (3য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক একটি কন্দর তারা েণিযুি কাগজ সরিরাহ করুন এিং কয়টি তারা আন্দে তা গুনন্দত িলুন।
● এমন অসংখ্য িস্তু গিনার শ্রক্ষন্দত্র সমগুচ্ছ আকান্দর গুিনা করা হন্দল সঠিকভান্দি গিনা করা যায়। ১০এর গুচ্ছ কন্দর সিাইন্দক
গুিন্দত িলুন।
● অংিগ্রহিকারীন্দের কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: সংখ্যা িানান্দনার শ্রিলা

সময়: ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১.২ সংখ্যা িানান্দনার শ্রিলা (3য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন।
● ৫ জন অংিগ্রহিকাণর ণনন্দয় এন্দককটি েল গঠন করুন এিং একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজন্দক ১০ ভাঁজ করার শ্রকৌিলটি
শ্রেণিন্দয় ণেন।
● ৫টি কন্দর ণস্ট্রন্দি ১০ x ১০, ১০ x ১ এিং ১ x ১ কন্দর ১৫টি ণলিন্দত িলুন এিং কীভান্দি ৩ অংন্দকর সংখ্যা ণেন্দয় সাজান্দত
হয় শ্রেণিন্দয় ণেন।
● এভান্দি কন্দয়কটি সংখ্যা িলুন এিং অংিগ্রহিকাণরন্দের তা করন্দত িলুন।
● অংিগ্রহিকারীন্দের কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন।
যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: রণিন কাগন্দজ সংখ্যা

১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১.৩ রণিন কাগন্দজ সংখ্যা (3য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকারীন্দক ৪ রংন্দগর ৪টি কাগজ সরিরাহ করুন এিং প্রণতটি কাগজন্দক ১০ টুকরা করন্দত িলুন। এক রংন্দয়র
প্রণতটি টুকরায় ১০০০, ১০০, ১০ এিং ১ ণলিন্দত িলুন।
● এিার ৪ অংন্দকর একটি সংখ্যা শ্রিান্দড চ ণলন্দি তা কাগন্দজর টুকরা ণেন্দয় প্রকাি করন্দত িলুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 14

● অংিগ্রহিকারীন্দের কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-4: েন্দির যন্ত্র

সময় ১০ ণমণনট

● প্রথম ও ণবতীয় শ্রেণির জন্য প্রিীত আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.২ েন্দির যন্ত্র অনুসরি
কন্দর কাজটি পুনরাবৃণত্ত করুন। এন্দক্ষন্দত্র অংিগ্রহিকাণরন্দের িলন্দত উৎসাণহত করুন। প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।
● এিার অযুত িয চন্ত সংখ্যা শ্রেিান্দনার জন্য পুন্দি চই প্রস্তুতকৃত েন্দির যন্ত্রটি প্রেিচন করুন।
● অযুত ণনন্দয় একটি সংখ্যা শ্রিান্দড চ ণলন্দি ণেন এিং তা ১জন অংিগ্রহিকাণরন্দক কন্দর শ্রেিান্দত িলুন। এভান্দি কন্দয়কজন
অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন শ্রডন্দক তা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রন্দম করান্দত হন্দি িলন্দত িলুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা
থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-5: জুম ইন জুম আউট

সময় ২০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১.6 জুম ইন জুম আউট (3য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কীভান্দি সংখ্যান্দরিা ততণর করন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন।
● েলীয়ভান্দি সংখ্যান্দরিা ততণর করার জন্য কাগজ সরিরাহ করুন।
● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর েণির মত কন্দর সংখ্যান্দরিাটি ততণর করন্দত িলুন এিং ততণরকৃত
সংখ্যান্দরিাটি শ্রেয়ান্দল মাণেং শ্রটি িা আঠা ণেন্দয় লাগান্দত িলুন।
● এিার এক েল অন্য েন্দলর সংখ্যান্দরিাটি শ্রেিন্দি এিং ণনন্দে চিনা শ্রমাতান্দিক কাজটি করন্দি।
● ণিক্ষাথীন্দের উিকরিটি ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-6: সংখ্যা শ্রিন্দকা কুণমর

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১.7 সংখ্যা শ্রিন্দকা কুণমর (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কীভান্দি আট চন্দিিার ণেন্দয় কুণমন্দরর মুি িানান্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন এিং সিাইন্দক তা িানান্দত িলুন।
● সািলীলভান্দি কুণমন্দরর গল্পটি িলুন এিং দুটি সংখ্যার মন্দধ্য বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ণনি চন্দয়র শ্রকৌিলটি শ্রিান্দড চ শ্রেণিন্দয়
ণেন।
● ণিক্ষাথীন্দের উিকরিটি ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৭: কান্দড চর সংখ্যা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১.৪ কান্দড চর সংখ্যা (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রজাড়ায় অংিগ্রহিকাণরন্দের একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ ণেন এিং ১০টি টুকরা কন্দর ০ শ্রথন্দক ৯ িয চন্ত সংখ্যা ণলিন্দত
িলুন।
● এিার লটাণরর মাধ্যন্দম ৫টি সংখ্যা ণনন্দয় দ্রুততার সান্দথ বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ণনি চয় করন্দত িলুন। শ্রয আন্দগ করন্দত
িারন্দিন শ্রস ণিজয়ী হন্দিন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 15

● ণিক্ষাথীন্দের উিকরিটি ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

প্রথম ণেন
অণিন্দিিন-৩ : শ্রযাগ
ভূণমকা: প্রথম ও ণবতীয় শ্রেণিন্দত শ্রকান ণকছু একত্র করা ও বৃণদ্ধ িাওয়ায় শ্রযাগ করন্দত হয় এই িারিা স্পষ্ট করার জন্য ণিণভন্ন
কাজ,ন্দিলা ও ফান্দনর ব্যিস্থা করা হন্দয়ন্দে। শ্রযান্দগর িারিা িাওয়ার ির হান্দত না শ্ররন্দি এিং হান্দত শ্ররন্দি ২ অংন্দক শ্রযাগ অনুিীলন
করান্দনা হন্দয়ন্দে। এই অণিন্দিিন্দন এর িারািাণহকতা শ্ররন্দি ৩, ৪ ও ৫ অংন্দকর শ্রযাগ করা ণনন্দয় আইণডয়াগুন্দলা উিস্থািন করা
হন্দয়ন্দে। এিান্দন িড় সংখ্যার শ্রযাগ, ব্লক ণেন্দয় শ্রযাগ, প্রণতন্দযাণগতার মাধ্যন্দম শ্রিলার মধ্য ণেন্দয় শ্রযাগ, গন্দল্পর েন্দল ণিক্ষাথীন্দের
ততণরকৃত কথার অংন্দকর শ্রযাগ করার শ্রকৌিল শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিিড় সংখ্যার শ্রযাগ করার শ্রকৌিল িি চনা করন্দত িারন্দিন।
কথার শ্রযাগ অংন্দকর সমািান্দনর শ্রকৌিল সিন্দকচ িলন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

ণিির্াট চ, মাকচার শ্রিন, শ্রিিার স্টযান্ড, শ্রিাড চ, কাগন্দজর ব্লক,

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: িািািাণি শ্রযাগ কণর

সময়- ২০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.১ িািািাণি শ্রযাগ কণর (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● আইণডয়াটি সিন্দকচ সংন্দক্ষন্দি ব্যাখ্যা কন্দর রংণগন কাগজ ণনন্দয় েক ও ণসন্দক্রট শ্রডার ততণর করা শ্রেণিন্দয় ণেন।
● কীভান্দি কাজটি করন্দত হন্দি তা িি চনা কন্দর প্রন্দতযকন্দক উিকরি ততণর করন্দত িলুন।
● শ্রিান্দড চ ণতন অংন্দকর সমস্যা ণলন্দি সিাইন্দক ণসন্দক্রট শ্রডার ব্যিহার কন্দর সমািান করন্দত িলুন।
● ণিক্ষাথীন্দের উিকরিটি ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: ব্লক ণেন্দয় শ্রযাগ কণর (হান্দত না শ্ররন্দি)

সময় ২০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.২ ব্লক ণেন্দয় শ্রযাগ কণর (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
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● েণড় িা ণর্কন কাগজ ণেন্দয় পুিণিন শ্রিান্দড চ সাণর ও কলাম ততণর করুন। কীভান্দি ব্লক ণেন্দয় হান্দত না শ্ররন্দি শ্রযাগ করন্দত হয়
তা িি চনা করুন।
● প্রন্দতযক েন্দল ণতন িরন্দির রংণগন কাগজ ণেন্দয় ১০০, ১০ ও ১ এর কন্দয়কটি ব্লক ততণর করন্দত িলুন। ৩ অংন্দক ২টি সংখ্যা
শ্রিান্দড চ ণলন্দি ণেন এিং প্রন্দতযক েল শ্রথন্দক ব্লকগুন্দলা িণসন্দয় শ্রযাগ করন্দত িলুন।
● ণিক্ষাথীন্দের উিকরিটি ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
ণি:দ্র: ততণরকৃত ব্লকগুন্দলা সংরক্ষি করন্দত িলুন। িরিণতচন্দত ণিন্দয়ান্দগর সময় ব্লকগুন্দলা ব্যিহ্রত হন্দি।
কাজ-৩: রাজন্দকাষ ও শ্রকাটাল
আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর িইন্দয়র (১ম ও ২য় শ্রেণির আইণডয়া নম্বর ৯.২ ) রাজন্দকাষ ও শ্রকাটাল ১ এর পুনরাবৃণত্ত করা
হন্দয়ন্দে। এই শ্রিলাটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা র্ার অন্দের সংখ্যা শ্রথন্দক ণতন অন্দের/র্ার অন্দের সংখ্যার শ্রযাশ্রগর িারিা হান্দত-কলন্দম
লাভ করন্দি। এ শ্রক্ষন্দত্র ণিক্ষক ণবতীয় শ্রেণির ১,১০, ১০০ টাকার শ্রনাট এর সান্দথ সান্দথ ১০০০ টাকার শ্রনাটও ততণর করন্দত হন্দি। এই
আইণডয়াটিন্দত পূন্দি চর অণভজ্ঞতা অনুযায়ী কাগন্দজর শ্রনাট ব্যিহার কন্দর র্ার অন্দের সংখ্যা শ্রথন্দক ণতন/র্ার অন্দের সংখ্যার শ্রযাগ এর
িারিা ণেন। একই সান্দথ হান্দত শ্ররন্দি ণিন্দয়াগ এিং হান্দত না শ্ররন্দি ণিন্দয়াগ এর িারিা ণেন।

কাজ-৪: কথায় ণলন্দি শ্রযাগ অংক কণর

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.৪ কথায় ণলন্দি শ্রযাগ অংক কণর (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
●

অংিগ্রহিকাণরন্দের মধ্য শ্রথন্দক ২/১জনন্দক গল্পকার ণহন্দসন্দি ণনি চার্ন করুন। এিার কীভান্দি কাজটি করন্দত হন্দি তা িি চনা
করুন।

● ২ জন অংিগ্রহিকাণর সামন্দন শ্রডন্দক কাঠি ণনন্দত িলুন এিং গল্পকারন্দক এই ঘটনাটি ণনন্দয় একটি শ্রোট গল্প িলন্দত িলুন। তা
সংন্দক্ষন্দি শ্রিান্দড চ ণলিন্দত িলুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: শ্রযান্দগর অংক কণর

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.৫ শ্রযান্দগর অংক কণর (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রজাড়ায় অংিগ্রহিকাণরগি সংখ্যা কাড চ ততণর করন্দত িলুন। কীভান্দি শ্রিলাটি শ্রিলন্দত হন্দি তা িি চনা করুন।
● শ্রজাড়ায় ৪ অংক, ৩ অংক ও ২ অংন্দকর বৃহত্তম সংখ্যা ততণর করন্দি এিং ১ অংন্দকর সংখ্যার সান্দথ ৪টি সংখ্যা শ্রযাগ
করন্দি, যার সংখ্যা িড় হন্দি শ্রস ণিজয়ী হন্দি।
● ণিক্ষাথীন্দের উিকরিটি ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: শ্রযান্দগর েক

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.৬ শ্রযান্দগর েক (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কীভান্দি ৩৬ ঘর ণিণিষ্ট েক ততণর করন্দত হয় তা শ্রিান্দড চ এঁন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন। এিার শ্রজাড়ায় একজনন্দক েকটি ততণর করন্দত
িলুন।
● শ্রিলার ণনয়মটি িি চনা করুন। শ্রজাড়ায় শ্রিলাটি শ্রিলন্দত িলুন এিং ণিজয়ী ণনি চারি করন্দত িলুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 17

● ণিক্ষাথীন্দের উিকরিটি ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৭: শ্রযান্দগর অনুিীলন

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.১ শ্রযান্দগর অংক কণর (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রজাড়ায় অংিগ্রহিকাণরগি ২০ ঘর ণিণিষ্ট একটি েক ততণর করন্দত িলুন। প্রন্দতযন্দক ০ শ্রথন্দক ৯ িয চন্ত সংখ্যা েন্দক ণলিন্দত
িলুন।
● এিার শ্রিলার ণনময়টি িন্দল ণেন্দয় েন্দক একজন শ্রগাল এিং অন্যজন আয়তকার ণর্ি ণেন্দয় ণতন কন্দর সংখ্যা শ্রনাট িাতায়
ণলিন্দত িলুন।
● ণিক্ষাথীন্দের উিকরিটি ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

প্রথম ণেন
অণিন্দিিন-৪ : ণিন্দয়াগ
ভূণমকা: প্রথম ও ণবতীয় শ্রেণিন্দত ণিণভন্ন শ্রিলা, কাজ, র্ভণমকাণভনয় ইতযাণের মাধ্যন্দম ণিন্দয়ান্দগর িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। হাণরন্দয়
শ্রগন্দল িা কন্দম শ্রগন্দল, িাথ চকয ও তুলনা করন্দত হন্দল ণিন্দয়াগ করন্দত হয় এই ণিষয়টি স্পষ্ট করার শ্রর্ষ্টা করা হন্দয়ন্দে। িতচমান প্রর্ণলত
ণিক্ষাক্রম অনুযায়ী র্ততীয় ও র্তুথ চ শ্রেণিন্দত িড় সংখ্যার ণিন্দয়াগ ও শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর সিকচ-এর উির গুরুত্ব শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। তাই
এই অণিন্দিিন্দন হান্দত না শ্ররন্দি ও হান্দত শ্ররন্দি িড় সংখ্যার ণিন্দয়াগ করান্দনার উির গুরুত্ব শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। এিান্দন উিকরি ব্যিহার
কন্দর ণিন্দয়াগ, শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর সিকচ ইতযাণে অনুিীলন্দনর ব্যিস্থা করা হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিিড় সংখ্যার ণিন্দয়াগ করার শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

গণিত িাঠ্যপুস্তক, এন্দফার আকান্দরর কাগজ, শ্রিাড চ, পুিণিন শ্রিাড চ

১. কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: ব্লক ণেন্দয় ণিন্দয়াগ কণর (হান্দত না শ্ররন্দি)

সময় ১০ ণমণনট

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 18

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া 2.8 ব্লক ণেন্দয় ণিন্দয়াগ কণর (3য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● েণড় িা ণর্কন কাগজ ণেন্দয় পুিণিন শ্রিান্দড চ সাণর ও কলাম ততণর করুন। কীভান্দি ব্লক ণেন্দয় হান্দত না শ্ররন্দি ণিন্দয়াগ করন্দত
হয় তা িি চনা করুন।
● প্রন্দতযক েন্দল ণতন িরন্দির রংণগন কাগজ ণেন্দয় ১০০, ১০ ও ১ এর কন্দয়কটি ব্লক ততণর করন্দত িলুন। ৩ অংন্দক ২টি সংখ্যা
শ্রিান্দড চ ণলন্দি ণেন এিং প্রন্দতযক েল শ্রথন্দক শ্রিান্দড চ এন্দস ব্লকগুন্দলা িণসন্দয় ণিন্দয়াগ করন্দত িলুন।
● ণিক্ষাথীন্দের উিকরিটি ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: ণিন্দয়ান্দগর অংক কণর

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া 2.২ ণিন্দয়ান্দগর অংক কণর (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রজাড়ায় অংিগ্রহিকাণরগি প্রন্দতযন্দক ৯টি কন্দর ১৮টি সংখ্যা কাড চ িানান্দত িলুন। িানান্দনা শ্রিন্দষ সকল কাড চগুন্দলা একসান্দথ
ণমলান্দত িলুন।
● এিার শ্রিলার ণনময়টি িন্দল ণেন্দয় অংিগ্রহিকাণরন্দের িয চায়ক্রন্দম একটি একটি কন্দর প্রন্দতযন্দক ৯টি কাড চ উঠিন্দয়
প্রণতন্দযাণগতার ণভণত্তন্দত শ্রিলাটি কন্দয়কিার শ্রিলন্দত িলুন।
● ণিক্ষাথীন্দের উিকরিটি ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর ণমতালী

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.৯ শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর ণমতালী (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ণিন্দয়াজন, ণিন্দযাজয ও ণিন্দয়াগফল ণনন্দয় আন্দলার্না ির কন্দয়কজনন্দক সামন্দন ণনন্দয় এন্দস আইণডয়ার িি চনা অনুযায়ী কাজটি
কন্দর শ্রেিান।
● ১ জনন্দক ণিন্দয়াগ ণর্ি এিং ১জনন্দক সমান ণর্ি ণলিা কাড চ ণনন্দয় োঁড়ান্দত িলুন। কন্দয়কজনন্দক ণিণভন্ন অিস্থান্দন োঁড়
কণরন্দয় একস্থান্দন িাণল শ্ররন্দি সমািান করন্দত ণেন।
● শ্রটণিন্দল রণক্ষত ণিন্দয়াজন, ণিন্দযাজয ও ণিন্দয়াগফল ণলিা কাড চ ণনন্দয় সঠিক অিস্থান্দন শ্রেিান্দত িলুন। এভান্দি কন্দয়কিার
করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর েক

সময় ৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.১০ শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর েক (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● র্ততীয় শ্রেণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.১০ এ প্রেত্ত েকগুন্দলা শ্রনাট িাতায় তুন্দল প্রন্দতযন্দক সমািান করন্দত িলুন
এিং কাজগুন্দলা যার্াই করুন।
● ণিক্ষাথীন্দের বারা েক ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জন সামন্দন শ্রডন্দক
শ্রিান্দড চ েক ততণর কন্দর শ্রেিান্দত িলুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 19

কাজ-৫: িার মন্দডল

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.১১ িার মন্দডল (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া অনুযায়ী িার মন্দডল এঁন্দক কীভান্দি কথার অংক সমািান করন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন।
● অংিগ্রহিকারীন্দের মধ্য শ্রথন্দক র্ততীয় শ্রেণির িাঠ্যপুস্তক শ্রথন্দক কথার অংক ণনন্দয় িার মন্দডল প্রন্দয়াগ কন্দর ২/১টি সমািান
কন্দর শ্রেিান্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর ণমতালী ২

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.৩ শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর ণমতালী ২ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● একটি এন্দফার সাইজ কাগজন্দক ৬ টুকরা করুন এিং ৩ টুকরায় শ্রযাগ, ণিন্দয়াগ ও সমান ণর্ি ণলখুন, অন্য ২ টুকরায় ২
সংখ্যা ণলখুন এিং অিণিষ্টটিন্দত ২টি সংখ্যার শ্রযাগফল ণলখুন।
● এিার এই টুকরাগুন্দলা ণেন্দয় কী করন্দত হন্দি একিার শ্রেণিন্দয় ণেন। ৩জন্দনর েল কন্দর শ্রয েল শ্রিণি সংখ্যা সাজান্দত িারন্দি
শ্রস েল ণিজয়ী হন্দি।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৭: সমস্যা সমািান িাক্স

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.৪ সমস্যা সমািান িাক্স (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া অনুযায়ী সমস্যা সমািান িাক্স ব্যিহার কন্দর এঁন্দক কীভান্দি কথার অংক সমািান
করন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন।
● অংিগ্রহিকারীন্দের মধ্য শ্রথন্দক ২/১ জনন্দক র্তুথ চ শ্রেণির িাঠ্যপুস্তক শ্রথন্দক কথার অংক ণনন্দয় সমস্যা সমািান িাক্স ব্যিহার
কন্দর ২/১টি সমািান কন্দর শ্রেিান্দত িলুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৮: শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর িাজল

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.৬ শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর িাজল (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● র্তুথ চ শ্রেণির কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া অনুযায়ী শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর িাজল সমস্যাগুন্দলা অংিগ্রহিকারীন্দের সমািান
করন্দত িলুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
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কাজ-৯: সমস্যার কথা িণল

সময় ৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ২.৬ সমস্যার কথা িণল (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● র্তুথ চ শ্রেণির কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক শ্রিান্দড চ ২টি সংখ্যা ণলন্দি একজন অংিগ্রহিকারীন্দক শ্রডন্দক এগুন্দলা
ণেন্দয় একটি কথার সমস্যা ততণর করন্দত িলুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-১০: অনুিীলন িাঠ

সময় ১০ ণমণনট

● অিসর সমন্দয় আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া 1.5 ণসন্দক্রট শ্রডার (3য় শ্রেণি), আইণডয়া ২.১
শ্রযান্দগর অনুিীলন (৪থ চ শ্রেণি) আইণডয়া ২.৫ ণিন্দয়ান্দগর েক (৪থ চ শ্রেণি) িন্দরর ণেন উিস্থািন্দনর জন্য সকল
অংিগ্রহিকাণরন্দক ভালভান্দি িড়ন্দত িলুন।
● আইণডয়াটির অনুিীলন িান্দঠর জন্য প্রন্দয়াজনীয় উিকরি সংগ্রহ ও ততণর কন্দর ণনন্দত িলুন। শ্রেণিকন্দক্ষ উিস্থািন্দনর জন্য ১০
ণমণনন্দটর উিন্দযাগী িাঠ িণরকল্পনা ততণর কন্দর ণনন্দত িলুন।

ণবতীয় ণেন
অণিন্দিিন-১ : আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর িয চান্দলার্না এিং গুি
ভূণমকা:
এই অণিন্দিিন্দনর শুরুন্দত গতণেন্দনর অণিন্দিিন সমূন্দহর আইণডয়া ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করা হন্দি। ণিন্দিষ কন্দর আইণডয়াগুন্দলা
ণক উন্দেন্দশ্য প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দে এিং এগুন্দলার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি তা িয চান্দলার্না করা হন্দি।
ণবতীয় শ্রেণিন্দত িয চায়ক্রণমক শ্রযাগ করা শ্রয গুি শ্রস সিন্দকচ িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। এোড়া নামতা মুিস্থ না কন্দর ণিণভন্ন একটিণভটি
এিং শ্রিলার মাধ্যন্দম নামতা িানান্দনা এিং শ্রলিার ফন্দল ণিক্ষাথীন্দের অজান্দন্তই নামতা মন্দন রািার শ্রকৌিল শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দে। এই
অণিন্দিিন্দন গুন্দির অনুিীলন ও সমস্যা সমািান্দনর উির গুরুত্ব শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। এিান্দন গুণ্য, গুনক, গুনফল ণর্না, শুন্দন্যর ‘০’ গুি
এিং ণিণভন্নভান্দি গুন্দির প্রণক্রয়া অনুিীলন করার প্রয়াস শ্রনওয়া হন্দয়ন্দে। সকল অণিন্দিিন্দনই ণিক্ষাথীন্দের ততণর উিকরি ব্যিহান্দরর
উির গুরুত্ব শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে শ্রযন ণিক্ষাথীন্দের স্বত্ত্বাণিকার, প্রন্দর্ষ্টা ও অনুিীলন্দনর মধ্য ণেন্দয় তান্দের গণিত ণিষন্দয় উৎসাহ বৃণদ্ধ িায়।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিগুন্দির প্রণক্রয়ার শ্রকৌিল সিন্দকচ ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

১২০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

এ৪ সাইন্দজর কাগজ, কাি, মান্দি চল/ফন্দলর ণিণর্, ০-৯ এর ডণমন্দনা কাড চ।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
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কাজ-১: আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত

সময়-4০ ণমণনট

● অংিগ্রহিকারীন্দের সিাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাণনন্দয় ণেন্দনর কায চক্রম শুরু করন্দিন। সিাইন্দক সাণরিদ্ধভান্দি োণড়ন্দয় সুন্দর সুন্দর জাতীয়
সংগীত গাইন্দত িলুন এিং ণনন্দজও অংিগ্রহিকারীন্দের সন্দি গাইন্দিন ।
● গতণেন্দনর অণিন্দিিন্দনর আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি িলন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর আইণডয়াগুন্দলা শ্রকান উন্দেন্দশ্য এিং এগুন্দলা
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি িলন্দত উৎসাণহত করুন। একজন িলার ির অন্য শ্রকঊ আন্দরা ণকছু সংন্দযাজন করন্দত
র্ান ণকনা জানন্দত র্ান এিং সিাইন্দক অংিগ্রহি করন্দত উৎসাণহত করুন।
● এিার গতণেন্দনর অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অনুিীলন িান্দঠর আইণডয়াগুন্দলা সিাই িন্দড়ন্দে ণকনা এিং উিকরি সংগ্রহ কন্দরন্দেন ণকনা
জানন্দত র্ান। সিার িড়া ও উিকরি ততণর করা সিন্দকচ ণনণিত হন্দয় ৩ জন অংিগ্রহিকাণরন্দক এক এক কন্দর উিস্থািন্দনর
জন্য সামন্দন ডাকুন। শ্রিয়াল রািন্দত হন্দি িারািাণহকভান্দি সকল অংিগ্রহিকাণর শ্রযন অনুিীলন িান্দঠ অংিগ্রহি কন্দরন।
● একটি অনুিীলন িাঠ শ্রিষ হওয়ার ির এ িাঠ সিন্দকচ মন্তব্য করন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর শ্রেণি িান্দঠ শ্রকান প্রকার অসংগণত
থাকন্দল আন্দলার্নার মাধ্যন্দম তা ণনরসন করুন।
●

এিার অনুিীলন িাঠ শ্রিষ কন্দর ণেন্দন অন্যান্য কমচসুণর্ন্দত মন্দনান্দযাগ সণন্নন্দিি করুন।

কাজ-২: গুণ্য গুিক ণর্ণন

সময় 15 ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.১ গুণ্য গুিক ণর্ণন (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর (প্রথম ও ণবতীয় শ্রেণি)এর আইণডয়া ১০.১ গুিন্দত গুিন্দত গুি মন্দন করার
জন্য অংিগ্রহিকাণরন্দের অনুন্দরাি করুন। মন্দন না আসন্দল ণকছুটা মন্দন কণরন্দয় ণেন।
● এই আইণডয়ার জন্য প্রণত েন্দল ৩টি কান্দি ৪টি কন্দর মান্দি চল ণেন এিং আর একটি িাণল কাি ণেন। কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর
বুন্দকর নি চনা শ্রমাতান্দিক কাজটি করার ির গাণিণতক প্রণক্রয়া শ্রিান্দড চ ণলন্দি প্রশ্নন্দত্তান্দরর মাধ্যন্দম গুণ্য, গুিক ও গুিফল
ণনি চারি করুন।
● একটি েলন্দক সামন্দন এন্দন কাি ও মান্দি চল সংখ্যা কণমন্দয় িা িাণড়ন্দয় গুণ্য, গুিক ও গুিফল ণলিা কাড চ ণেন্দয় ণনি চয় করন্দত
িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: ঘুণরন্দয় ণফণরন্দয় গুি

সময় 15 ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.২ ঘুণরন্দয় ণফণরন্দয় গুি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কাগজ ণেন্দয় ফুল িানান্দনা শ্রেণিন্দয় প্রন্দতযক অংগ্রহিকাণরন্দক ৩টি ফুল িানান্দত িলুন। কীভান্দি কাজটি করন্দত হন্দি এর িি চনা
শ্রেওয়ার ির অণতণথ কয়টি ফুল শ্রিন্দয়ন্দে িলন্দত িলুন।
● এিার অংিগ্রহিকাণরন্দের শ্রকানটি গুণ্য, গুিক ও গুিফল শ্রির করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: র্াঁন্দের বুণড়র শুন্দণ্যর গুি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.৩ র্াঁন্দের বুণড়র শুন্দণ্যর গুি ((৩য় শ্রেণি)) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 22

● র্াঁন্দের বুণড়র গল্পটি সুের কন্দর উিস্থািন করুন। এিার শ্রয শ্রকান একজন অংিগ্রহিকাণরন্দক একটি সংখ্যা িলন্দত িলুন,
র্াঁন্দের বুণড়র শ্রসই ০ িাণনন্দয় ণেন।
● এিার শ্রয শ্রকান সংখ্যান্দক শুন্য িানান্দনার তাৎিয চ ব্যাখ্যা করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৫: কাগন্দজর ডণমন্দনান্দত শুন্দণ্যর গুি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.৪ কাগন্দজর ডণমন্দনান্দত শুন্দণ্যর গূি(৩য় শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুক (১ম ও ২য় শ্রেণি)ন্দত ১-১০ সংখ্যা ণনন্দয় ডণমন্দনার কাজটি স্মরি করন্দত িলুন।
প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।
● এিার অনুরুিভান্দি ০ ৯ এর-ডণমন্দনা ণেন্দয় কাজটি করন্দত িলুন এিং গুন্য, গুিক ও গুিফল শ্রির শ্রনাট িাতায় ণলিন্দত
িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২ ১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন।/যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
আনন্দে গণিত ণিণি কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর িই প্রথম ও ণবতীয় শ্রেণির আইণডয়া নং ১০.৭ ণসন্দক্রট শ্রডার, আইণডয়া ১০.৮
নামতার হাণি, আইণডয়া ১০.১০ েন্দির মজা আইণডয়াগুন্দলা র্ততীয় শ্রেণিন্দত পুনরাবৃণত্ত করা প্রন্দয়াজন। কারি, প্রাথণমক স্তন্দরর
ণিক্ষাক্রম ও িাঠ্যপুস্তক স্পাইরাল এন্দপ্রান্দর্ ততণর করা হন্দয়ন্দে। প্রথন্দম এক সংখ্যা, িন্দর দুই সংখ্যা, ণতন সংখ্যা ও র্ার সংখ্যা
এভান্দি গুন্দির কায চক্রম বৃণদ্ধ শ্রিন্দয়ন্দে। সিত কারন্দিই এই ণতনটি আইণডয়া িড় সংখ্যা ণেন্দয় র্ততীয় ও র্তুথ চ শ্রেণিন্দত পূন্দি চর
ন্যায় অনুিীলন করা প্রন্দয়াজন।

কাজ-৬: শ্রভন্দি শ্রভন্দি গুি

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.৮ শ্রভংন্দগ শ্রভংন্দগ গুি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রভংন্দগ শ্রভংন্দগ গুি করার শ্রকৌিল ণনন্দয় আন্দলার্নার ির এটি শ্রিান্দড চ সমািান কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন।
● অংিগ্রহিকাণরন্দের েন্দল ১৩শ্রক ৩ ণেন্দয় গুি করার জন্য মান্দি চল/ফন্দলর ণিণর্ সরিরাহ করুন। এিার শ্রিান্দড চ একটি অংক
ণলন্দি ণেন্দয় শ্রনাট িাতায় তা শ্রভংন্দগ শ্রভংন্দগ গুি করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২ ১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন।/যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৭: এক অংন্দকর গুি

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.৯ এক অংন্দকর গুি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ২টি সংখ্যা একক ও েিক-এর স্থানীয় মান্দন প্রকাি কন্দর গুি করা শ্রিান্দড চ ণলন্দি শ্রেণিন্দয় ণেন। সিাইন্দক শ্রনাট িাতায় প্রথন্দম
হান্দত না শ্ররন্দি ও িন্দর হান্দত শ্ররন্দি গুি করন্দত িলুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 23

● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২ ১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন।/যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

ণবতীয় ণেন
অণিন্দিিন-২ : গুি
ভূণমকা: এটি গুন্দির ণবতীয় অণিন্দিিন এিান্দন গুন্দির অনুিীলন ও শ্রিলার মাধ্যন্দম গুন্দির প্রণক্রয়া শ্রিিান্দনার উির গুরুত্ব শ্রেওয়া
হন্দয়ন্দে। এিান্দন িড়সড় গুি, গূন্দির প্রণক্রয়া জানার জন্য ণিণভন্ন শ্রিলার ব্যিস্থা করা হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিগুন্দির প্রণক্রয়ার শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

এ৪ সাইন্দজর কাগজ, রুিকথার রান্দজযর েণি।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: িড়সড় গুি

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.১০ িড়সড় গুি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ২অংন্দকর সংখ্যান্দক ২ অংন্দকর সংখ্যা ণেন্দয় শ্রভংন্দগ গুি শ্রিান্দড চ কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন। অনুরুিভান্দি সিাইন্দক করন্দত িলুন।
● ২ অংন্দকর সংখ্যান্দক ২ অংন্দকর সংখ্যা ণেন্দয় ৩ িান্দি গুি করার শ্রকৌিল শ্রিান্দড চ কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন। অনুরুিভান্দি সিাইন্দক
করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২ ১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন।/যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-২: কানামাণে শ্রভাঁ শ্রভাঁ

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.১১ কানামাণে শ্রভাঁ শ্রভাঁ (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কীভান্দি ২টি েন্দলর মন্দধ্য শ্রিলাটি হন্দি তা সংন্দক্ষন্দি িি চনা করুন এিং গুি করার জন্য ৪ অংন্দকর সংখ্যার সান্দথ ১ অংন্দকর
সংখ্যা শ্রিান্দড চ ণলন্দি ণেন।
● ২টি েলন্দক সামন্দন শ্রডন্দক একটি বৃন্দত্তর মন্দধ্য শ্রিলাটি শ্রিলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২ ১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন।/যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 24

কাজ-৩: গুন্দির সািলুন্দডা

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.১২ িড়সড় গুি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রণত েলন্দক ২টি সাো কাগজ সরিরাহ করুন। কীভান্দি ১০x১০ আকান্দরর ণগ্রড আঁকন্দত হয় শ্রেণিন্দয় ণেন। প্রন্দতযক েন্দল
শ্রজাড় ণিন্দজাড় ২টি েক আঁকন্দত িলুন এিং সাি লুন্দডা শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২ ১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন।/যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: হাটিাজান্দরর গুি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.১৩ হাটিাজান্দরর গুি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক েন্দল কাগজ শ্রকন্দট ৪৮ টুকরা করন্দত িলুন। ৮ টুকরায় ১০ টাকা, ৮ টুকরায় ৫ টাকা এিং ৮ টুকরায় ২ টাকা
ণলিন্দত িলুন। ৮ টুকরা কলার েণি এঁন্দক ৭ টাকা, ৮ টুকরা লাটিন্দমর েণি এঁন্দক ১৫ টাকা এিং ৮ টুকরায় ণর্িন্দসর েণি
এঁন্দক ১২ টাকা ণলিন্দত িলুন।
● এিার শ্রক্রতা ও ণিন্দক্রতা শ্রসন্দজ ক্রয় ণিক্রয় করন্দত িলুন। তন্দি িতচ হন্দলা ক্রয় ণিক্রন্দয়র ঘটনাটি আন্দগ কথায় ণলিন্দত হন্দি
এিং এরির সমািান করন্দত হন্দি।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২ ১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন।/যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: রুিকথার রান্দজয গুি

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.১৪ রুিকথার রান্দজয গুি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● একটি শ্রিাষ্টার শ্রিিান্দর রুিকথার রান্দজযর েণি টাণনন্দয় ণেন এিং সিাইন্দক অনুরুি েণি আঁকন্দত িলুন। এই রান্দজয এক স্থান
শ্রথন্দক অন্য স্থান্দন যাওয়ার রাস্তা আঁকন্দত িলুন এিং এর দুরত্ব ণলিন্দত িলুন।
● এিার ণিণভন্ন িাহন্দনর ণক: ণম: প্রণত িরর্ এিং ণকরুি সময় লান্দগ তা ণলন্দি ণেন। এিার িরস্পর ণিণনময় কন্দর ণনরািন্দে
একস্থান শ্রথন্দক অন্যস্থান্দন যাওয়ার িরর্ ও সময় ণনি চারি করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২ ১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন।/যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: কুত কুত শ্রিলা (গুি)

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.১ কুত কুত শ্রিলা (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● সামন্দন িা শ্রিালা জায়গায় ২৫ শ্রস: ণম: দুরত্ব ণনন্দয় প্রণত ঘন্দর ০-৮ ণলন্দি ৯টি ঘর আঁকুন এিং ২জনন্দক কুত কুত শ্রিলার
জন্য সামন্দন ডাকুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 25

● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক শ্রিান্দড চ েক ততণর কন্দর ৪ জনন্দক লটাণরর মাধ্যন্দম ৩, ২, ১ ও ০ সংখ্যা ণনন্দয়
শ্রিলন্দত িলুন। ৪ জন্দনর শ্রিলা অনুু্যায়ী েকটি পুরি করুন।
● এিার পুরিকৃত েন্দকর ণনন্দর্ গুণ্য, গূিক ও ভাগফল ণর্ণিত করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-7: নামতার র্াকণত

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.২ নামতার র্াকণত (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক র্াকণত িানান্দনার শ্রকৌিল শ্রেণিন্দয় ণেন এিং সিাইন্দক অনুরুিভান্দি র্াকণত
ততণর করন্দত িলুন।
● কীভান্দি গুিফল শ্রির করন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। তন্দি ণিক্ষাথীন্দের
ণেন্দয় নামতার র্াকণত ততণর কণরন্দয় এই কাজটি করান্দত হন্দি। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন।

ণবতীয় ণেন
অণিন্দিিন-৩ : গুি
ভূণমকা: এটি গুন্দির র্ততীয় অণিন্দিিন এিান্দন গুন্দির অনুিীলন ও সমস্যা সমািান্দনর উির গুরুত্ব শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। এিান্দন গুন্দির
প্রণক্রয়াসহ প্রণতন্দযাণগতার মাধ্যন্দম েলীয়ভান্দি িাণল িন্দক্স সঠিক অংক িসান্দনা, গুন্দির কথার অংক, গুন্দির ণভন্ন প্রণক্রয়া ণনন্দয় কাজ
করা হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিগুন্দনর সমস্যা সমািান্দনর শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

এ৪ সাইন্দজর কাগজ, গুন্দির র্াকণত, গুন্দি িন্দকট।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:

কাজ-১: শ্রনণিয়ান্দরর হাণি

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.৩ শ্রনণিয়ান্দরর হাণি (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কাগজ শ্রিন্দট স্ট্রাইি িানান্দনার শ্রকৌিলটি শ্রেণিন্দয় ণেন এিং সিাইন্দক ৯টি স্ট্রাইি ততণর করন্দত িলুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 26

● োগ শ্রিন্দট কীভান্দি সংখ্যাগুন্দলা ণলিন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন। সিার শ্রলিা শ্রিষ হন্দল কীভান্দি গুিফল শ্রির করন্দত হয় তা
শ্রেণিন্দয় ণেন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: র্াকণতর মাধ্যন্দম িড় গুি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.৪ র্াকণতর মাধ্যন্দম িড় গুি (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক র্াকণত িানান্দনার শ্রকৌিল শ্রেণিন্দয় ণেন এিং সিাইন্দক অনুরুিভান্দি র্াকণত
ততণর করন্দত িলুন।
● ৪ অংন্দকর একটি সংখ্যা ণনন্দয় স্থানীয় ণনি চয় কন্দর র্াকণতন্দত ণলন্দি শ্রেণিন্দয় ণেন। এক অংন্দকর সংখ্যা ণেন্দয় কীভান্দি গুি
কন্দর গুিফল শ্রির করন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। তন্দি ণিক্ষাথীন্দের
ণেন্দয় র্াকণত ততণর কণরন্দয় এই কাজটি করান্দত হন্দি। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট
করুন।
কাজ-৩: ণসন্দক্রট নম্বর শ্রথন্দক গুি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.৫ ণসন্দক্রট নম্বর শ্রথন্দক গুি (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক ৩ অংন্দকর ২টি সংখ্যা ণনন্দয় কীভান্দি স্থানীয় মান্দন শ্রভংন্দগ গুি করন্দত হয় তা
শ্রিান্দড চ একিার শ্রেণিন্দয় ণেন।
● ২/১ জন অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন শ্রডন্দক ৩ অংন্দকর ২টি সংখ্যা ণনন্দয় িণি চত ণনয়ম অনুযায়ী স্থানীয় মান্দন শ্রভংন্দগ গুি
করন্দত িলুন। অন্যান্যন্দের কাজটি সিন্দকচ মতামত ণেন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: গুি ভান্দগর িন্দকট

সময় ২০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.৭ গুি ভান্দগর িন্দকট (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
●

কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক গুি িন্দকট ততণর করার শ্রকৌিল শ্রেণিন্দয় ণেন। প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক
অনুরুিভান্দি গুি িন্দকট ততণর করন্দত িলুন।

● গুন্দির ণকছু সমস্যা পুি চ শ্রথন্দকই ততণর কন্দর রাখুন এিং একটি সমস্যা ণেন্দয় গুি িন্দকটটি পুিণিন শ্রিান্দড চ টাণনন্দয় ণেন।
অনুরুি গুি িন্দকট ততণর কন্দর ণিদ্যালন্দয় সংরক্ষি করন্দত িলুন।
● পুন্দি চ ততণরকৃত গুি িন্দকট ণেন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৪: গন্দল্প ও েণিন্দত কথার অংন্দকর গুি

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৩.৯ গন্দল্প ও েণিন্দত কথার অংন্দক গুি (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 27

● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক সম্পুি চ গল্পটি উিস্থািন করুন। প্রন্দতযকটি ঘটনা সংন্দক্ষন্দি িন্দল একজন কন্দর
অংিগ্রহিকারীন্দক শ্রডন্দক তা কথার অংন্দক ণলিন্দত িলুন এিং সংণিষ্ট গুন্দির প্রণক্রয়াটি প্রকাি করন্দত িলুন।
● গাণিণতক র্ার প্রণক্রয়া ও কথার অংন্দকর সমন্বন্দয় আইণডয়াটি উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: সহজ গূন্দির যাদুযন্ত্র

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১.১ সহজ গুন্দির যাদুযন্ত্র (৫ম শ্রেণি)িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক কীভান্দি সহজ গুন্দির যাদুযন্ত্র ততণর করন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন।
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক গুন্দির যাদূযন্ত্র ততণর করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: শ্রক্ষত্রফল/িক্স/ণগ্রড মন্দডল

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১.২ শ্রক্ষত্রফল/িক্স/ণগ্রগ মন্দডল (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ২ অংন্দকর সংখ্যান্দক ২ অংক সংখ্যা বারা গুি করার জন্য শ্রিান্দড চ একটি অংক ণলণি। এই অংকটি করার জন্য একটি
আয়তকার িা িক্স অংকন কণর।
● শ্রিান্দড চ আয়তকার/িন্দক্সর মাধ্যন্দম গুি করার শ্রকৌিলটি শ্রেণিন্দয় ণেন এিং সিাইন্দক তা করন্দত িলুন।।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

ণবতীয় ণেন
অণিন্দিিন-৪ : ভাগ
ভূণমকা: ণবতীয় শ্রেণিন্দত ভান্দগর প্রাথণমক িারিা শ্রেওয়ার শ্রর্ষ্টা করা হন্দয়ন্দে। এই অণিন্দিিন্দন ভান্দগর প্রণক্রয়া ও অনুিীলন সিন্দকচ
ণিক্ষাথীন্দের আন্দরা স্পষ্ট কন্দর শ্রিিান্দনার শ্রকৌিল শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দে। তাোড়া ভান্দগর প্রণক্রয়ার সিন্দকচ িারিা স্পষ্ট করার জন্য
ণিণভন্ন উিকরি ব্যিহার কন্দর সমািান করার প্রন্দর্ষ্টা শ্রনওয়া হন্দয়ন্দে। এিান্দন ভান্দগ স্থানীয় মান্দনর প্রন্দয়াগ, সহজ ও প্রর্ণলত শ্রিলার
মাধ্যন্দম ভাগ করা, শুন্দন্যর ভান্দগর িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিভান্দগ প্রণক্রয়ার শ্রকৌিল িি চনা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 28

ণিক্ষা উিকরি

প্ল্াণস্টন্দকর স্বচ্ছ কাি (শ্রিাতল শ্রকন্দট ততণর করা), মান্দি চল/ণিণর্/কাঠি, কাগজ, মাকচার শ্রিন।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-1: েন্দির েন্দল ভাগ

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.১ েন্দির েন্দল ভাগ (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● েলীয়ভান্দি ৩২টি কাঠি ণেন্দয় ৪জন্দনর মান্দে ভাগ করন্দত িলুন। এিার ৯২টি কাঠি আিার ৪জন্দনর মান্দে ভাগ করন্দত ণেন।
শ্রকান েল কীভান্দি ভাগ কন্দরন্দে জানন্দত র্ান।
● সংখ্যা িড় হন্দল ১০ এর েন্দল ভাগ করন্দল দ্রুততার সান্দথ করা যায়। এিার ৯২টি কাঠি ১০এর েন্দল ভাগ করার প্রণক্রয়াটি
িলন্দত িলুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: েন্দক কাঠি সাজাই

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.২ েন্দক কাঠি সাজাই (৩য় শ্রেণি)িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগন্দজ ১৬টি েক করন্দত িলুন এিং ণপ্রয় িন্ধুন্দের নাম ণলিন্দত িলুন।
এিার ম্যার্ িন্দক্সর ৫০টি কাঠি িন্ধুন্দের েন্দক ৫টি রাখুন।
● ণজজ্ঞাসা করুন কন্দয়কজন িন্ধুন্দক ৫টি কন্দর কাঠি শ্রেওয়া সম্ভি হন্দয়ন্দে। এভান্দি ভান্দগর িারিা প্রোন করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: েণড়/সুতা কাটাকাটি

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.৩ েণড়/সুতা কাটাকাটি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● দুইজন অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন শ্রডন্দক ১ ণমটার েণড়/সূতা টান টান কন্দর িন্দর রািন্দত িলুন। অন্য একজন কন্দর ২০ শ্রস:
ণম: িণরমান শ্রকন্দট শ্রটণিন্দলর উির রািন্দত। এভান্দি ির ির ৫ জনন্দক শ্রকন্দট শ্রটণিন্দল রািন্দত িলুন।
● সমান িণরমান সংখ্যা ক্রমাগত ণিন্দয়াগ করাই শ্রয ভাগ তা আন্দলার্না কন্দর শ্রিান্দড চ ১০০ ÷২০= ৫ ণলন্দি শ্রেণিন্দয় ণেন।।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: কুত কুত শ্রিলা (ভাগ)

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.৪ কুত কুত শ্রিলা (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● সামন্দন িা শ্রিালা জায়গায় ২৫ শ্রস: ণম: দুরত্ব ণনন্দয় প্রণত ঘন্দর ০-৮ ণলন্দি ৯টি ঘর আঁকুন এিং ২জনন্দক কুত কুত শ্রিলার
জন্য সামন্দন ডাকুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 29

● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক শ্রিান্দড চ েক ততণর কন্দর ২ জনন্দক লটাণরর মাধ্যন্দম ২ িা ৩ সংখ্যা ণনন্দয় শ্রিলন্দত
িলুন। ২জন্দনর শ্রিলা অনুু্যায়ী েকটি পুরি করুন।
● এিার পুরিকৃত েন্দকর ণনন্দর্ ভাজয, ভাজক, ভাগফল ও ভাগন্দিষ ণলন্দি আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৫: শুন্যন্দক ভাগ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.৫ শুন্যন্দক ভাগ (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক েন্দল ৬টি মান্দি চল এিং ৩টি কাি ণেন্দয় মান্দি চলগুন্দলা ৩ জন্দন ভাগ কন্দর ণনন্দত িলুন। এিার প্রন্দতযক েল শ্রথন্দক ৩টি
মান্দি চল সণরন্দয় ণনন্দয় ৩জনন্দক ভাগ কন্দর ণনন্দত িলুন।
● এিার সিগুন্দলা সণরন্দয় ণনন্দয় ভাগ করন্দত িলুন। এিার প্রশ্ন করন্দি মান্দি চল না শ্রেওয়ার জন্য। অন্দনন্দক নানান ণকছু িলন্দি,
তন্দি শুন্যটি মান্দি চল না িলা িয চন্ত আন্দলার্না অব্যাহত রািন্দত হন্দি।
● ০ শ্রক ৩ ণেন্দয় ভাগ করন্দল ০ িাওয়া যায় এই িারনা স্পষ্ট হওয়ার ির নাণসরুণেন শ্রহাজ্জার শুন্দন্যর গল্পটি পুনরাবৃণত্ত করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৬: িন্ধু কত দূন্দর

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.৬ িন্ধু কত দূন্দর (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● একটি ণনণে চষ্ট িণরমান্দির কাঠি ণনন, এর ২গুি সমান আর একটি কাঠি ও ৪গুি সমান আন্দরা একটি কাঠি ণনন। দুইজন
অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন শ্রডন্দক শ্রিান্দড চর একিান্দি োঁড় কণরন্দয় লম্বালণম্ব োগ ণেন। এই োগ শ্রথন্দক ২ গুি সমান কাঠি ণনন্দয়
আও একটি োগ ণেন এিং ৪গুি সমান কাঠি ণনন্দয় আন্দরা একটি োগ ণেন।
● এিার একজন অন্যজন শ্রথন্দক কত দূন্দর তা কাঠি ণেন্দয় মািন্দত িলুন। প্রথম শ্রোট কাঠি ণেন্দয় িন্দর অন্য ২টি কাঠি ণেন্দয়
মািন্দত িলুন। এিার ভান্দগর প্রণক্রয়া শ্রিান্দড চ ণলন্দি ণেন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৭: েলীয় ভাগ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.৭ েলীয় ভাগ (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● একজন অংিগ্রহিকাণরন্দক ব্যাংক ম্যান্দনজার হন্দত িলুন। অন্যান্যন্দের ৪ জন্দনর েন্দল ভাগ হন্দত িলুন। প্রতন্দযক েন্দল ১টি
সাো ও ১টি রংণগন কাগজ সরিরাহ করুন।
● এিার সাো কাগজটি ১৬ টুকরা কন্দর ১টাকার শ্রনাট এিং রংণগন কাগজটি ৮ টুকরা কন্দর ১০ টাকার শ্রনাট িানান্দত িলুন
এিং ণনয়ম হন্দলা ৯টি শ্রিণি টাকা রািা যান্দি না। শ্রিণি থাকন্দল ব্যাংক শ্রথন্দক িণরিতচন কন্দর ণনন্দত হন্দি।
● ৯৬ টাকা কীভান্দি ভাগ করন্দত হয় তা শ্রিান্দড চ একক েিক েক ণলন্দি কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন। ৯২ টাকা সকল েলন্দক েন্দকর
মাধ্যন্দম ভাগ করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 30

কাজ-৭: অনুিীলন িাঠ

সময় ১৫ ণমণনট

● অিসর সমন্দয় আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া 3.5 ১১-২০ এর নামতার ণসন্দক্রট শ্রডার (3য়
শ্রেণি), আইণডয়া ৩.৬ হান্দত শ্ররন্দি িড় গুি (৪থ চ শ্রেণি), আইণডয়া ৩.৮ হাটিাজান্দরর িড় গুি (৪থ চ শ্রেণি) িন্দরর ণেন
উিস্থািন্দনর জন্য সকল অংিগ্রহিকাণরন্দক ভালভান্দি িড়ন্দত িলুন।
● আইণডয়াটির অনুিীলন িান্দঠর জন্য প্রন্দয়াজনীয় উিকরি সংগ্রহ ও ততণর কন্দর ণনন্দত িলুন। শ্রেণিকন্দক্ষ উিস্থািন্দনর জন্য ১০
ণমণনন্দটর উিন্দযাগী িাঠ িণরকল্পনা ততণর কন্দর ণনন্দত িলুন।

র্ততীয় ণেন
অণিন্দিিন-১ : আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত এিং ভাগ
ভূণমকা:
এই অণিন্দিিন্দনর শুরুন্দত গতণেন্দনর অণিন্দিিন সমূন্দহর আইণডয়া ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করা হন্দি। ণিন্দিষ কন্দর আইণডয়া গুন্দলা
ণক উন্দেন্দশ্য প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দে এিং এগুন্দলার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি তা িয চান্দলার্না করা হন্দি।
এটি ভান্দগর ণবতীয় অণিন্দিিন এিান্দন ভান্দগর প্রণক্রয়া, ভান্দগর অনুিীলন, ভান্দগ স্থানীয় মান সিন্দকচ িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। র্তুথ চ
শ্রেণির িাঠ্যপুস্তন্দক ভান্দগর প্রণক্রয়ার র্যান্দলঞ্জ শ্রমাকান্দিলার জন্য ভাগযন্দন্ত্রর মাধ্যন্দম িাণলঘর পুরি করার মাধ্যন্দম ভান্দগর প্রণক্রয়ার
অন্তণন চণহত ণিষয়টি ণিক্ষাথীরা বুেন্দত িারন্দি। তাোড়া ণিক্ষাথীন্দের সমস্যা সমািান েক্ষতা বৃণদ্ধর জন্য ভান্দগর ম্যাণজক শ্রেওয়া
হন্দয়ন্দে, শ্রযিান্দন ণিক্ষাথীরা োয়াল এন্ড এরর এর মাধ্যন্দম সমস্যাটির সমািান্দনর উিায় শ্রির করন্দত িারন্দি।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিভান্দগর প্রণক্রয়ার শ্রকৌিল িি চনা করন্দত িারন্দিন।

সময়

১২০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

এন্দফার সাইন্দজর কাগজ, রংণগন কাগজ, শ্রিাতাম, মাকচার শ্রিন।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত ও ভাগ

সময়-৪০ ণমণনট

● অংিগ্রহিকারীন্দের সিাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাণনন্দয় ণেন্দনর কায চক্রম শুরু করন্দিন। সিাইন্দক সাণরিদ্ধভান্দি োণড়ন্দয় সুন্দর সুন্দর জাতীয়
সংগীত গাইন্দত িলুন এিং ণনন্দজও অংিগ্রহিকারীন্দের সন্দি গাইন্দিন ।
● গতণেন্দনর অণিন্দিিন্দনর আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি িলন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর আইণডয়াগুন্দলা শ্রকান উন্দেন্দশ্য এিং এগুন্দলা
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি িলন্দত উৎসাণহত করুন। একজন িলার ির অন্য শ্রকঊ আন্দরা ণকছু সংন্দযাজন করন্দত
র্ান ণকনা জানন্দত র্ান এিং সিাইন্দক অংিগ্রহি করন্দত উৎসাণহত করুন।
● এিার গতণেন্দনর অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অনুিীলন িান্দঠর আইণডয়াগুন্দলা সিাই িন্দড়ন্দে ণকনা এিং উিকরি সংগ্রহ কন্দরন্দেন ণকনা
জানন্দত র্ান। ৩জন অংিগ্রহিকাণরন্দক ১০ ণমণনন্দটর মন্দধ্য উিস্থািন্দনর জন্য সামন্দন ডাকুন। শ্রিয়াল রািন্দত হন্দি সকল
অংিগ্রহিকাণর শ্রযন অনুিীলন িান্দঠ অংিগ্রহি কন্দরন।
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● একটি অনুিীলন িাঠ শ্রিষ হওয়ার ির এ িাঠ সিন্দকচ মন্তব্য করন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর শ্রেণি িান্দঠ শ্রকান প্রকার অসংগণত
থাকন্দল আন্দলার্নার মাধ্যন্দম তা ণনরসন করুন।
● এিার অনুিীলন িাঠ শ্রিষ কন্দর ণেন্দনর অন্যান্য কমচসুণর্ন্দত মন্দনান্দযাগ সণন্নন্দিি করুন।

কাজ-২: ভাগ কণর

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.৮ ভাগ কণর (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ ভাজয, ভাজক, ভাগফল ও ভাগন্দিষ ণলন্দি ভাগ করা শ্রেণিন্দয় ণেন এিং প্রন্দতযকন্দক শ্রনাট িাতায় ৬২শ্রক ৫ ণেন্দয় ভাগ
করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: উিকরি ণেন্দয় ভাগ

সময় 1৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.৯ উিকরি ণেন্দয় ভাগ (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● েলীয়ভান্দি ৩ রংন্দয়র প্রন্দয়াজনীয় শ্রিাতাম/ন্দিাতন্দলর ককচ সরিরাহ করুন এিং শ্রিান্দড চ ৩২৬ ÷২ ণলন্দি উিকরি ব্যিহার কন্দর
ভাগ করন্দত িলুন।

● এিার শ্রটণিন্দল স্থানীয় মান ব্যিহার কন্দর শ্রিাতাম/ন্দিাতন্দলর ককচ ভাজন্দকর সংখ্যা অনুযায়ী সাজান্দত িলুন। প্রন্দয়াজন্দন
কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুক শ্রেন্দি ণনন্দত ণিলুন।
● একন্দকর ঘর িান্দে শ্রকান ঘর সাজান্দনা না শ্রগন্দল ঐ ১টি সামন্দন ঘন্দর স্থানীয় মান্দনর ১০ িন্দর সাজান্দত হন্দি। সাজান্দনার সংখ্যা
কত হন্দলা তা ণনন্দর্ ণলিন্দত িলুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: েণিন্দত ভাগ কণর

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.১১ েণিন্দত ভাগ কণর (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কীভান্দি র্ারন্দকানা িক্স এঁন্দক কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক েণিন্দত ভাগ করার সমািান করন্দত হয় তা শ্রিান্দড চ
কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন।
● ২/১জন অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন শ্রডন্দক একটি সমস্যা ণেন্দয় শ্রিান্দড চ র্ারন্দকানা িক্স এঁন্দক সমািান করন্দত িলুন। এ ণিষন্দয়
অন্যান্য অংিগ্রহিকাণরন্দের মতামত ণেন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: ডণমন্দনার ভাগ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.১ ডণমন্দনার ভাগ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
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● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক প্রন্দতযকন্দক ১০এর ডণমন্দনা ১০টি কন্দর িাণন্ডল ততণর করন্দত িলুন।
● শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন্দয় শ্রজাড়ায় শ্রিলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৬: অনুমান কন্দর ভাগ কণর

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.২ অনুমান কন্দর ভাগ কণর (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক কীভান্দি অনুমান কন্দর ভাগ করন্দত হয় তা শ্রিান্দড চ কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন।
● সিাইন্দক অনুরুিভান্দি অনুিীলন করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: ভাগযন্ত্র

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.৪ ভাগযন্ত্র (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● আন্দগর অণিন্দিিন্দনর গুিযন্ত্র ততণর করার শ্রকৌিল অনুযায়ী প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক ভাগযন্ত্র ততণর করন্দত িলুন।
● ভান্দগর ণকছু সমস্যা পুি চ শ্রথন্দকই ততণর কন্দর রাখুন এিং একটি সমস্যা ণেন্দয় ভাগযন্ত্রটি পুিণিন শ্রিান্দড চ টাণনন্দয় ণেন। অনুরুি
ভাগযন্ত্র ততণর কন্দর ণিদ্যালন্দয় সংরক্ষি করন্দত িলুন।
● পুন্দি চ ততণরকৃত ভাগযন্ত্র ণেন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৬: ভান্দগর যাদু

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৪.৫ ভান্দগর যাদু (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক ১-৯ শ্রযন্দকান ৩টি সংখ্যা ণনন্দত িলুন। যাদু মন্দন্ত্র না শ্রেন্দি সংখ্যা শ্রযাগফল িন্দল ণেন্দিন।
●

এিার এই ৩টি সংখ্যা ণেন্দয় ২ অংন্দকর যতগুন্দলা সংখ্যা িানান্দনা যায় তা শ্রিান্দড চ ণলন্দি শ্রেণিন্দয় ণেন। ৩টি সংখ্যা ণনন্দয় ৬টি
সংখ্যা শ্রির করন্দত িলুন এিং সংখ্যাগুন্দলা শ্রযাগ করন্দত িলুন।

● সংখ্যাগুন্দলার শ্রযাগফল ২২ ণেন্দয় ভাগ করন্দত িলুন। এই ভাগফলটিই সংখ্যা ৩টির শ্রযাগফল।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
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র্ততীয় ণেন
অণিন্দিিন-২ : র্ার প্রণক্রয়া
ভূণমকা: র্ারটি গাণিণতক প্রণক্রয়া যথা: শ্রযাগ, ণিন্দয়াগ, গুি, ভাগ- এগুন্দলা িাস্তি গাণিণতক সমস্যা সমািান্দনর িািািাণি উচ্চতর
গাণিণতক তন্দত্ত্বও ব্যিহ্রত হয়। তাই এই প্রণক্রয়াগুন্দলা সিন্দকচ প্রাথণমক স্তর শ্রথন্দক আয়ত্ব করন্দত হন্দি। এই অণিন্দিিন্দন গাণিণতক
র্ার প্রণক্রয়া সিণকচত সমস্যািণল ণনন্দয় শ্রিলা, ম্যাণজক, ধঁ িাঁ ইতযাণে রািা হন্দয়ন্দে। শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার সময় ণিক্ষাথীন্দের
আগ্রহ ও আনন্দের মধ্য ণেন্দয় শ্রিিান্দনার জন্য শ্রয শ্রকৌিল প্রন্দয়াগ করা যায় তা রািা হন্দয়ন্দে। ণিক্ষাথীন্দের প্রথন্দমই শ্রকান সমস্যা
শ্রকান গাণিণতক প্রণক্রয়া ব্যিহার কন্দর করন্দত হন্দি তা িন্দল না ণেন্দয় ণিণভন্ন সমস্যা সমািান করন্দত শ্রেওয়ার মাধ্যন্দম র্ার প্রণক্রয়ার
প্রন্দয়াগ সংক্রান্ত সমস্যা সমািান্দনর শ্রকৌিল শ্রিিান্দনা হন্দয়ন্দে। ণিক্ষাথীরা কন্দয়কিার শ্রর্ষ্টা করার ির ণনন্দজরাই গাণিণতক সমস্যার
শ্রযৌণিকতা শ্রির করন্দত সক্ষম হন্দি। এর মাধ্যন্দমই তান্দের সমস্যা সমািান েক্ষতা বৃণদ্ধ িান্দি।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগির্ার প্রণক্রয়া সিণকচত ম্যাণজক, িাঁ িাঁ- এর শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

কাগজ, আট চ শ্রিিার, শ্রিাস্টার শ্রিিার, কাঠি, ণিির্াট চ, মাকচার শ্রিন।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: লুকান্দনা সংখ্যার ম্যাণজক

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৫.১ লুকান্দনা সংখ্যার ম্যাণজক (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● একজন অংিগ্রহিকাণরন্দক শ্রিান্দড চ শ্রডন্দক ম্যাণজকটি শ্রিলার ব্যিস্থা করুন। লটারীর মাধ্যন্দম ১-১০ এর মধ্য শ্রথন্দক শ্রযন্দকান
একটি সংখ্যা ণনি চার্ন করন্দত িলুন। না শ্রেণিন্দয় উি সংখ্যার সান্দথ ২ ণেন্দয় গুি, গুিফন্দলর সান্দথ ২০ ণেন্দয় শ্রযাগ,
শ্রযাগফন্দলর সান্দথ ২ ণেন্দয় ভাগ এিং ভাগফন্দলর সান্দথ লটারীন্দত প্রাপ্ত সংখ্যা ণিন্দয়াগ করন্দত িলুন। এিার সি চন্দিষ ফলটি
িন্দল ণেন।
● এিার প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক োয়াল এন্ড এরর এর মাধ্যন্দম ম্যাণজন্দকর রহস্যটি শ্রির করন্দত িলুন এিং সিাইন্দক রহস্যটি
শ্রির করন্দত উৎসাণহত করুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: হ-য-ি-র-ল

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৫.২ হ-য-ি-র-ল (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক শ্রিান্দড চ সংখ্যাগুন্দলা ণলখুন। অংিগ্রহিকাণরন্দের সিাইন্দক শ্রনাট িাতায় তুলন্দত
িলুন।
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● এিার সমস্যাটি িলুন এিং সিাইন্দক প্রণক্রয়া প্রতীক ব্যিহার কন্দর গাণিণতক প্রণক্রয়াটি ণলিন্দত িলুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: গাণিণতক ভাষার সমস্যা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৫.৩ গাণিণতক ভাষার সমস্যা (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক িার মন্দডন্দলর মাধ্যন্দম শ্রিান্দড চ সমস্যা সমািান কন্দর শ্রেিান।
● ২/১জন অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন শ্রডন্দক র্ততীয় শ্রেণির গণিত িাঠ্যপ্রস্তন্দকর ‘শ্রযাগ, ণিন্দয়াগ, গুি ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যা’
অধ্যায় শ্রথন্দক সমস্যা ণনন্দয় শ্রিান্দড চ িার মন্দডন্দলর মাধ্যন্দম সমািান করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: অজানা সংখ্যার ম্যাণজক

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৫.১ অজানা সংখ্যার ম্যাণজক (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● দুইজন অংিগ্রহিকাণরন্দক শ্রিান্দড চ শ্রডন্দক ম্যাণজকটি শ্রিলার ব্যিস্থা করুন। লটারীর মাধ্যন্দম ১-৯ এর মধ্য শ্রথন্দক শ্রযন্দকান দুইটি
সংখ্যা ণনি চার্ন করন্দত িলুন। না শ্রেণিন্দয় প্রথম জন্দনর সংখ্যার সান্দথ ২ ণেন্দয় গুি এিং গুিফন্দলর সান্দথ ৫ ণেন্দয় শ্রযাগ
করন্দত িলুন। ণবতীয় জন শ্রযাগফন্দলর সান্দথ ৫ ণেন্দয় গুি করন্দত িলুন এিং গুিফন্দলর সান্দথ লটারীন্দত প্রাপ্ত সংখ্যাটি শ্রযাগ
করন্দত িলুন। প্রাপ্ত সংখ্যাটি িলন্দত িলুন। এিার দুইজন্দনর প্রাপ্ত সংখ্যা দুইটি িন্দল ণেন।
● এিার প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক োয়াল এন্ড এরর এর মাধ্যন্দম ম্যাণজন্দকর রহস্যটি শ্রির করন্দত িলুন এিং সিাইন্দক রহস্যটি
শ্রির করন্দত উৎসাণহত করুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: র্ার জন্দন সমািান

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৫.২ র্ার জন্দন সমািান (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● অংিগ্রহিকাণরন্দের েলীয়ভান্দি কাজটি করন্দত িলুন। কীভান্দি কাজটি করন্দত হন্দি তা িন্দল ণেন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৬: িয়স ণনি চয়

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া 3.1 িয়স ণনি চয় (5ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● একজন অংিগ্রহিকাণরন্দক শ্রিান্দড চ শ্রডন্দক ম্যাণজকটি শ্রিলার ব্যিস্থা করুন। অংিগ্রহিকারীর িয়স কত না শ্রেন্দি িন্দল ণেন্দত
িরন্দিন। না শ্রেন্দি তাঁর িয়ন্দসর সান্দথ ১০ ণেন্দয় গুি, গুিফন্দলর সান্দথ তাঁর ণপ্রয় মানুন্দষর নান্দম িাংলা অক্ষর ৯ ণেন্দয় গুন
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 35

করন্দত িলুন। এিার প্রথম গুিফল শ্রথন্দক ণবতীয় গুিফল ণিন্দয়াগ করুন। চুড়ান্ত ণিন্দয়াগফলটি িলন্দত িলুন। এিার তাঁর িয়স
িন্দল ণেন।
● এিার প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক োয়াল এন্ড এরর এর মাধ্যন্দম ম্যাণজন্দকর রহস্যটি শ্রির করন্দত িলুন এিং সিাইন্দক রহস্যটি
শ্রির করন্দত উৎসাণহত করুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন। .
কাজ-৭: ঐণকক ণনয়ন্দমর সমস্যা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৫.৩ ঐণকক ণনয়ন্দমর সমস্যা (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক িার মন্দডন্দলর মাধ্যন্দম শ্রিান্দড চ ঐণকক ণনয়ন্দমর সমস্যা সমািান কন্দর শ্রেিান।
● ২/১জন অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন শ্রডন্দক িঞ্চম শ্রেণির গণিত িাঠ্যপ্রস্তন্দকর ‘র্ার প্রণক্রয়া সুিণকচত সমস্যািণল’ অধ্যায়
শ্রথন্দক সমস্যা ণনন্দয় শ্রিান্দড চ িার মন্দডন্দলর মাধ্যন্দম সমািান করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: মজার শ্রিলা

সময় 20 ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া মজার শ্রিলা িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল
িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত েকটি শ্রিান্দড চ এঁন্দক সংখ্যাগন্দলা িণসন্দয় ণেন। এিার সিাইন্দক র্কটি িাণনন্দয় সংখ্যাগন্দলা
িসান্দত িলুন। ৪ শ্রকািার ৪টি সংখ্যা ণেন্দয় শুরু কন্দর এণন্ট শ্রিাক অনুযায়ী ৩ সংখ্যা ণিণিষ্ট ৪টি সংখ্যা িাণনন্দয় শ্রযাগ করন্দত
িলুন।
● শ্রযাগফল শ্রকন এমন হন্দলা িলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
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র্ততীয় ণেন
অণিন্দিিন-৩ : িাংলান্দেণি মুদ্রা ও শ্রনাট
ভূণমকা:
ণবতীয় শ্রেণি িয চন্ত ণিক্ষাথীরা িাংলান্দেিী ১ টাকার মুদ্রা শ্রথন্দক ১০০ টাকার শ্রনাট এর সন্দি িণরণর্ত হয়। র্ততীয় শ্রেণিন্দত শ্রসই
িারািাণহকতা িজায় রািার িািািাণি আরও নতুন ণকছু মুদ্রা ও শ্রনাট এর সন্দি িণরণর্ত হন্দি, শ্রযমন: ১ িয়সা শ্রথন্দক ১০০০ টাকা
িয চন্ত। এোড়াও মুদ্রা ও শ্রনাট সংক্রান্ত গাণিণতক সমস্যা (শ্রযাগ, ণিন্দয়াগ এিং টাকা শ্রথন্দক িয়সা ও িয়সা শ্রথন্দক টাকায় রূিান্তর)
ণিিন্দত িারন্দি। এই অণিন্দিিন্দন িাংলান্দেণি িয়সা ও শ্রনাট ণনন্দয় ণিস্তাণরত আন্দলার্না করা হন্দয়ন্দে। প্রকৃতিন্দক্ষ গণিন্দতর ণিণভন্ন
প্রণক্রয়ার িারিা িাওয়ার ির এ অধ্যান্দয়র মাধ্যন্দম প্রন্দয়ান্দগর প্রয়াস শ্রনওয়া হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিিাংলান্দেণি মুদ্রা ও িয়সা ব্যিহান্দরর শ্রকৌিল িি চনা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

এন্দফার কাগজ, ৫/৬ িাক্স, মাকচার শ্রিন।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: োদুর হারান্দনা গুপ্তিন

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৬.১ োদুর হারান্দনা গুপ্তিন (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর গল্পটি আকষ চিীয়ভান্দি উিস্থািন করুন এিং িাংলান্দেণি িয়সা/মুদ্রা-এর েণি আঁকন্দত িলুন।
এন্দফার সাইন্দজর কাগজ ৩২ টুকরা কন্দর প্রণত টুকরার মােিান্দন ১, ৫, ১০, ২৫ ও ৫০ িয়সা ৬টি কন্দর কাগন্দজর মুদ্রা ততণর
করন্দত িলুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: ১০০ িয়সা গঠন কণর

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৬.২ ১০০ িয়সা গঠন কণর (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর েণিটির মত শ্রিান্দড চ েণি আঁকুন এিং প্রন্দতযকন্দক শ্রনাট িাতায় তা আঁকন্দত িলুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: টাকার িাক্স

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৬.৩ টাকার িাক্স (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● পুিণিন শ্রিান্দড চ একটি শ্রিাষ্টার শ্রিিার টাণনন্দয় ণিণভন্ন মান্দনর মুদ্রা লাণগন্দয় সিাইন্দক শ্রযাগ করন্দত িলুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 37

● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৪: খুর্রা টাকার শ্রিলা

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৬.৪ টাকার িাক্স (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● পুিণিন শ্রিান্দড চ একটি শ্রিাষ্টার শ্রিিার টাণনন্দয় ণিণভন্ন মান্দনর মুদ্রা লাণগন্দয় সিাইন্দক শ্রযাগ করন্দত িলুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: টাকা িয়সার শ্রযাগ-ণিন্দয়াগ

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৬.৫ টাকা িয়সার শ্রযাগ-ণিন্দয়াগ (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ টাকা িয়সার একটি মান ণলন্দি ণেন এিং সিাইন্দক শ্রনাট িাতায় তা ণলিন্দত িলুন। লটাণরর িাক্স শ্রথন্দক একটি টাকা
িয়সার মান উঠিন্দয় কন্দয়কজনন্দক শ্রযাগ এিং ণিন্দয়াগ করন্দত িলুন।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: টাকা িয়সার শ্রকনাকাটা

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৬.৬ টাকা িয়সার শ্রকনাকাটা িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক েলন্দক িই, শ্রস্টিনাণর, কািড়, সিণজ, মুণে ইতযাণে নাম ণেন। ণকছু ণজণনস সাণজন্দয় রাখুন এিং একেল অন্যেন্দলর
শ্রোকান্দন ণগন্দয় শ্রকনাকাটা করন্দি। একজন ণক ণক ণকনল এিং এর োম কত তা ণলন্দি রািন্দি এিং েলীয়ভান্দি শ্রযাগ করন্দি।
● এই আইণডয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

র্ততীয় ণেন
অণিন্দিিন-4 : গাণিণতক প্রতীক
ভূণমকা: এই অণিন্দিিন্দন গাণিণতক প্রতীক সিণকচত ণিণভন্ন আইণডয়া উিস্থািন করা হন্দি। গাণিণতক প্রতীক হন্দলা একটি অংক িা
ণর্ন্দত্রর সংণমেি যা গাণিণতক িস্তুর উির একটি ণক্রয়া, গাণিণতক িস্তুর সিকচ ণনি চারন্দি ব্যিহার করা হয়। গাণিণতক প্রতীকগুন্দলান্দক
সংখ্যা প্রতীক, প্রণক্রয়া প্রতীক, সিকচ প্রতীক ণহন্দসন্দি শ্রেণি ণিন্যাস করা হন্দয়ন্দে। এিান্দন ণিক্ষাথীন্দের বারা অন্দনকটা মাইম সুযএর মত কথা না িন্দল একটি ঘটনা প্রতীন্দকর সাহান্দে প্রকান্দির শ্রর্ষ্টা করা হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল:

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগি। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 38

গাণিণতক প্রতীক ব্যিহান্দরর শ্রকৌিল িি চনা করন্দত িারন্দিন।
সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

এ-শ্রফার সাইন্দজর কাগজ, মাকচার।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:

কাজ-১: অংন্দকর শ্রেন্দি

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৬.১ অংন্দকর শ্রেন্দি (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● অংন্দকর শ্রেন্দির গল্পটি আকষ চিীয়ভান্দি উিস্থািন করুন। শ্রস শ্রেন্দি যা ব্যিহ্রত হয় তা শ্রিান্দড চ ণলন্দি ণেন। নমুনা ণহন্দসন্দি একটি
অংক িন্দল তা শ্রসই শ্রেন্দির ভাষায় প্রকাি করুন।
● এিার েলীয়ভান্দি একটি প্রণতন্দযাণগতার আন্দয়াজন করুন। শ্রয েল ণনর্ভচলভান্দি শ্রকান কথা না িন্দল অংকটি দ্রুত প্রকাি করন্দত
িারন্দি শ্রস েল ণিজণয় হন্দি।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: গাণিণতক িান্দকযর র্যান্দলঞ্জ

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৬.২ গাণিণতক িান্দকযর র্যান্দলঞ্জ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ৪ জন অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন ডাকুন এিং শ্রজাড়া ততণর কন্দর ণেন। প্রন্দতযক শ্রজাড়ার জন্য পুন্দি চই ততণরকৃত ৩টি সংখ্যা
কাড চ এিং ৪টি সংখ্যা প্রতীক কাড চ হান্দত ণেন।
● শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন এিং আিায়ার ণহন্দসন্দি ণনন্দজ োণয়ত্ব িালন করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: অংন্দকর ভাষায় কথা িলা

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৬.৩ অংন্দকর ভাষায় কথা িলা (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কীভান্দি অংন্দকর ভাষায় কথা িলন্দত হয় তা উোহরি ণেন্দয় শ্রিান্দড চ ণলন্দি শ্রেণিন্দয় ণেন।
● অংিগ্রহিকাণরন্দের ২টি েন্দল ভাগ কন্দর প্রণি্ন্দযাণগতার আন্দয়াজন করন্দি। একেল শ্রথন্দক ঘটনা িলন্দি, অন্যেল শ্রথন্দক শ্রিান্দড চ
এন্দস তা অংন্দকর ভাষায় প্রকাি করন্দি।
● ঘটনা সঠিকভান্দি িলন্দত না িারন্দল ০ িান্দি এিং অংন্দকর ভাষায় প্রকাি না করন্দত িারন্দল ০ িান্দি।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: সংখ্যার িাঁ িাঁ

সময় ১৫ ণমণনট
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 39

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৬.৪ সংখ্যার িাঁ িাঁ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● সংখ্যার িাঁ িাঁ েকটি পুিণিন শ্রিান্দড চ টাণনন্দয় ণেন এিং শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন।
● এিার ২জন অংিগ্রহিকাণরন্দক শ্রিলার জন্য সামন্দন ডাকুন। ণযণন শ্রিণিিার করন্দত শ্রিন্দরন্দেন তাঁন্দক ণিজণয় শ্রঘাষিা করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৫: অংন্দকর শ্রেন্দি অজানা সংখ্যা

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৫.১ অংন্দকর শ্রেন্দি অজানা সংখ্যা (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● অংন্দকর শ্রেন্দির গল্পটি আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন। তান্দের ভাষার অগ্রগণতর কথা িলুন। নমুনা ণহন্দসন্দি একটি অংক িন্দল তা
শ্রসই শ্রেন্দির ভাষায় প্রকাি করুন।
● এিার েলীয়ভান্দি একটি প্রণতন্দযাণগতার আন্দয়াজন করুন। শ্রয েল ণনর্ভচলভান্দি শ্রকান কথা না িন্দল অংকটি দ্রুত প্রকাি করন্দত
িারন্দি শ্রস েল ণিজণয় হন্দি।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: সংখ্যা িাঁ িাঁ-২

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৫.৩ সংখ্যার িাঁ িাঁ-২ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক েকটি শ্রিান্দড চ ণলন্দি ণেন এিং শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন।
● েকটি ণনন্দয় শ্রজাড়ায় শ্রিলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-১০: অনুিীলন িাঠ

সময় ১০ ণমণনট

● অিসর সমন্দয় আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৫.৪ গাণিণতক ভাষার সমস্যা (৪থ চ শ্রেণি) এিং
আইণডয়া ৩.৪ BODMAS- ণনয়মটা ণক সঠিক (৫ম শ্রেণি) িন্দরর ণেন উিস্থািন্দনর জন্য সকল অংিগ্রহিকাণরন্দক
ভালভান্দি িড়ন্দত িলুন।
● আইণডয়াটির অনুিীলন িান্দঠর জন্য প্রন্দয়াজনীয় উিকরি সংগ্রহ ও ততণর কন্দর ণনন্দত িলুন। শ্রেণিকন্দক্ষ উিস্থািন্দনর জন্য ১০
ণমণনন্দটর উিন্দযাগী িাঠ িণরকল্পনা ততণর কন্দর ণনন্দত িলুন।

র্তুথ চ ণেন
অণিন্দিিন-1: আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত ও গুণিতক

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 40

ভূণমকা: এই অণিন্দিিন্দনর শুরুন্দত গতণেন্দনর অণিন্দিিন সমূন্দহর আইণডয়া ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করা হন্দি। ণিন্দিষ কন্দর
আইণডয়াগুন্দলা ণক উন্দেন্দশ্য প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দে এিং এগুন্দলার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি তা িয চান্দলার্না করা হন্দি।
এই অণিন্দিিন্দন র্তুথ চ ও িঞ্চম শ্রেণির ণিক্ষাথীন্দের গুণিতক ও লসাগুর প্রাথণমক িারিা প্রোন করা হন্দি। এই ণিষয়িস্তু ণিক্ষাথীরা
বুেন্দত না িারন্দল ভণিষ্যন্দত ভগ্াংন্দির ণিণভন্ন সমস্যা, শ্রক্ষত্রফল, িতকরা এিং অন্যান্য গাণিণতক সমস্যা সমািান করন্দত অসুণিিার
সম্মুণিন হন্দি। এই অণিন্দিিন্দন সহজলভয উিকরি ব্যিহান্দরর মাধ্যন্দম গুণিতন্দকর প্রাথণমক িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। তাোড়াও
ণিক্ষাথীন্দের শ্রিলাধুলার মাধ্যন্দম গুণিতন্দকর ব্যিহার সিন্দকচ িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। এভান্দিই ক্রমান্বন্দয় শ্রমৌণলক উৎিােক এিং তা
শ্রথন্দক লসাগুর প্রণক্রয়া সিন্দকচ ণিক্ষাথীন্দের িণরর্য় করান্দনা হন্দয়ন্দে। র্তুথ চ শ্রেণিন্দত গুণিতক এিং লসাগুর িারিার সন্দি অনুিীলন
করান্দনার জন্য এই আইণডয়াসমূন্দহর ণিন্যাস করা হন্দয়ন্দে। িঞ্চম শ্রেণিন্দত গুণিতক এিং লসাগুর অনুিীলন এিং সমস্যা সমািান্দন
শ্রজার শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। যার ফন্দল ণিক্ষাথীরা গুণিতক এিং লসাগু সিন্দকচ স্পষ্ট ভান্দি জানন্দত িারন্দি এিং এর ব্যিহার কন্দর সমস্যার
সমািান করা ণিিন্দি। শ্রযন্দহতু গুণিতন্দকর িারিা িরিতীন্দত ণিক্ষাথীন্দের অন্যান্য অন্দনক গাণিণতক ণিষন্দয়র সমস্যা সমািান্দন
প্রন্দয়াগ করন্দত হন্দি তাই এর সিন্দকচ ভাল িারিা থাকা প্রন্দয়াজন। ণিক্ষাথীন্দের সময় ণনন্দয় আইণডয়াগুন্দলা িাঠোন করন্দল তান্দের
গুণিতক এিং লসাগুর সমস্যা সমািান্দনর েক্ষতা অণজচত হন্দি।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিগুণিতক ও লসাগুর সমস্যা সমািান েক্ষতার ণিিন-শ্রিিান্দনার শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত
িারন্দিন।

সময়

120 ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

এ-শ্রফার সাইন্দজর কাগজ, কাঁণর্, মাকচার, র্ক, শ্রিাড চ।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত

সময়-২০ ণমণনট

● অংিগ্রহিকারীন্দের সিাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাণনন্দয় ণেন্দনর কায চক্রম শুরু করন্দিন। সিাইন্দক সাণরিদ্ধভান্দি োণড়ন্দয় সুন্দর সুন্দর জাতীয়
সংগীত গাইন্দত িলুন এিং ণনন্দজও অংিগ্রহিকারীন্দের সন্দি গাইন্দিন ।
● গতণেন্দনর অণিন্দিিন্দনর আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি িলন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর আইণডয়াগুন্দলা শ্রকান উন্দেন্দশ্য এিং এগুন্দলা
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি িলন্দত উৎসাণহত করুন। একজন িলার ির অন্য শ্রকঊ আন্দরা ণকছু সংন্দযাজন করন্দত
র্ান ণকনা জানন্দত র্ান এিং সিাইন্দক অংিগ্রহি করন্দত উৎসাণহত করুন।
● এিার গতণেন্দনর অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অনুিীলন িান্দঠর আইণডয়াগুন্দলা সিাই িন্দড়ন্দে ণকনা এিং উিকরি সংগ্রহ কন্দরন্দেন ণকনা
জানন্দত র্ান। সিার িড়া ও উিকরি ততণর করা সিন্দকচ ণনণিত হন্দয় ২ জন অংিগ্রহিকাণরন্দক এক এক কন্দর উিস্থািন্দনর
জন্য সামন্দন ডাকুন। শ্রিয়াল রািন্দত হন্দি িারািাণহকভান্দি সকল অংিগ্রহিকাণর শ্রযন অনুিীলন িান্দঠ অংিগ্রহি কন্দরন।
● একটি অনুিীলন িাঠ শ্রিষ হওয়ার ির এ িাঠ সিন্দকচ মন্তব্য করন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর শ্রেণি িান্দঠ শ্রকান প্রকার অসংগণত
থাকন্দল আন্দলার্নার মাধ্যন্দম তা ণনরসন করুন।
● এিার অনুিীলন িাঠ শ্রিষ কন্দর ণেন্দন অন্যান্য কমচসুণর্ন্দত মন্দনান্দযাগ সণন্নন্দিি করুন।
কাজ-1: কাগন্দজর টুকরার গুণিতক

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.১ কাগন্দজর টুকরার গুণিতক (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 41

● প্রন্দতযকন্দক কাগন্দজর স্ট্রাইি িানান্দনার জন্য এন্দফার সাইন্দজর কাগজ সরিরাহ করুন। এিার ১-১০ সংখ্যার লটাণর কন্দর প্রাপ্ত
সংখ্যাটি ণনন্দয় ৫/৬টি ব্লক ততণর করন্দত িলুন।
● এিার ১টি ব্লন্দকর উির আর একটি িণসন্দয় কয়টি ব্লক হয় শ্রনাট িাতায় ণলিন্দত িলুন। এভান্দি আন্দরা ব্লক িণসন্দয় প্রণতিার
কয়টি ব্লক হয় ণলিন্দত িলুন।
● এভান্দি গুণিতন্দকর িারিা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: টম এন্ড শ্রজণরর িাওয়া

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.২ টম এন্ড শ্রজণরর িাওয়া (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত েণির মত টম, শ্রজণর ও গন্দতচর েণি শ্রিান্দড চ আঁকুন এিং প্রন্দতযকন্দক শ্রনাট িাতায় অনুরুি েণি
আঁকন্দত িলুন।
● টম ১ লান্দফ ৩ গতচ যায়, অন্যণেন্দক শ্রজণর আন্দে ২,৪,৬,৮ নং গন্দতচ। তাহন্দল কয় লান্দফ টম শ্রজণরন্দক িরন্দত িারন্দি? এর
তাৎিয চ ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: হাউ কাউ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৩ হাউ কাউ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ৬ জন অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন শ্রডন্দক শ্রগাল হন্দয় োঁড়ান্দত িলুন এিং শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন।
● শ্রযন্দকান একটি সংখ্যা ণনন্দয় শ্রিলন্দত হন্দি। শ্রযমন ৩, এিার একজন কন্দর সংখ্যা িলন্দি ৩ আসার সময় হাউ িলন্দি, না
িলন্দত িারন্দল শ্রিলা শ্রথন্দক িাে যান্দি। এই ভান্দি ৬ আসার সময় হাউ িলন্দত হন্দি। অনুরুিভান্দি শ্রিলা র্লন্দত থাকন্দি।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৪: ব্লন্দক লসাগু

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৪ ব্লন্দক লসাগু (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● অংিগ্রহনকাণরন্দের শ্রজাড়ায় শ্রিলাটি শ্রিলন্দত িলুন। কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন।
● লটাণরর মাধ্যন্দম সংখ্যা ণনি চারি কন্দর ১০টি ব্লক ততণর কন্দর শ্রিলাতী শ্রিলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: উৎিােন্দকর বৃত্ত

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৫ উৎিােন্দকর বৃত্ত (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
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● শ্রিান্দড চ ২টি বৃত্ত আঁকুন এিং প্রন্দতযকন্দক শ্রনাট িাতায় অনুরুিভান্দি ২ট বৃত্ত আঁকন্দত িলুন। কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা
শ্রমাতান্দিক লটাণর করা এিং প্রাপ্ত ২টি সংখ্যা ণনন্দয় ১টি সংখ্যা িানান্দনা ণনয়মটি িন্দল ণেন এিং গুণিতক হন্দল তা যথাযথ
ঘন্দর ণলিন্দত িলুন।
● ২টি সংখ্যার সািারি গুণিতক এিং লসাগু ণনি চয় করন্দত িলুি। ২টি সংখ্যা ণেন্দয় করার ির ৩টি সংখ্যা ণেন্দয় অনুরুি কাজটি
করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: লসাগুর সাি লুডু

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৬ লসাগুর সািলুডু (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ লুডুর শ্রিাড চ এঁন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন এিং সিাইন্দক শ্রনাট িাতায় তা আঁকন্দত িলুন।
● এিার ২জন অংিগ্রহিকাণরন্দক শ্রজাড়ায় শ্রিলন্দত িলুন। গুটি শ্রমন্দর প্রাপ্ত ২টি সংখ্যার লসাগু কন্দর শ্রিান্দড চ ণর্ণিত করন্দত িলুন।
এইভান্দি যার প্রথন্দম ১০০ হন্দি শ্রস ণিজয়ী হন্দি।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৪: গুিনীয়ন্দকর মান্দি চল

সময় ১0 ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৭ গুিনীয়ন্দকর মান্দি চল (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক েন্দল ১২টি মান্দি চল/ফন্দলর ণিণর্ এিং ১২টি কাি ণেন। এিন এই ১২টি মান্দি চল/ফন্দলর ণিণর্ কতভান্দি ণনন্দিন্দষ ভাগ
করার জন্য িলুন এিং তা ণলন্দি রািন্দত িলুন।
● এিার ভাগফলগুন্দলা অথ চাৎ ১,২,৩,৪,৬ ও ১২ শ্রিান্দড চ ণলন্দি এগুন্দলা ১২ এর গুিনীয়ক ণহন্দসন্দি িণরণর্ত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

র্তুথ চ ণেন
অণিন্দিিন- 2 :গুিনীয়ক
ভূণমকা: এই অণিন্দিিন্দনর শুরুন্দত গতণেন্দনর অণিন্দিিনসমূন্দহর আইণডয়া ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করা হন্দি। ণিন্দিষ কন্দর
আইণডয়াগুন্দলা ণক উন্দেন্দশ্য প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দে এিং এগুন্দলার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি তা িয চান্দলার্না করা হন্দি।
সীণমত সিেন্দক িন্টন্দনর মাধ্যন্দম সন্দি চাচ্চ উিন্দযাগ সৃণষ্টর জন্য গুিনীয়ন্দকর ব্যিহার করার প্রন্দয়াজন হয়। এই অণিন্দিিন্দন মূলত
গুিনীয়ক, গসাগু এিং শ্রমৌণলক সংখ্যা ণনন্দয় আইণডয়াসমূহ সাজান্দনা হন্দয়ন্দে। র্তুথ চ শ্রেণিন্দত গুিনীয়ক ও গসাগুর িারিা ও প্রণক্রয়া
এিং িঞ্চম শ্রেণিন্দত গুিনীয়ক এিং গসাগুর প্রণক্রয়া এিং অনুিীলন্দন ণিন্দিষ শ্রজার শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। এোড়াও শ্রমৌণলক সংখ্যা সহন্দজ
শ্রির করার উিায় ণহন্দসন্দি একটি আইণডয়া রািা হন্দয়ন্দে। আইণডয়াসমূন্দহর িারািাণহক িাঠোন্দনর ফন্দল ণিক্ষাথীরা গুিনীয়ক, গসাগু
এিং শ্রমৌণলক সংখ্যা ণনি চয় করন্দত িারন্দি এিং এই সংক্রান্ত সমস্যা সমািান্দন িারেিী হন্দয় উঠন্দি।
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ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিগুিনীয়ক ও গসাগু ণনি চয় করান্দনার শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

১২০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

গণিত িাঠ্যপুস্তক, লম্বা েণড়, এ-শ্রফার কাগজ এক শ্রসট, মাকচার, র্ক, শ্রিাড চ, িাম, আট চ শ্রিিার, কাঁণর্।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-৫: ব্লন্দক গুিনীয়ক

সময় ১0 ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৮ ব্লন্দক গুিনীয়ক (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কাগজ শ্রকন্দট কীভান্দি ণস্ট্রি িাণনন্দয় ব্লক ততণর করন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন। প্রন্দতযক েলন্দক ণস্ট্রি িাণনন্দয় ব্লক শ্রতাইণর
করন্দত িলুন।
● এিার ১২ ব্লন্দকর উির শ্রোট ব্লক িণসন্দয় ণমল করন্দত িলুন এিং শ্রযগুন্দলা ণমন্দল যান্দি তা িাতায় ণলন্দি রািন্দত িলুন।
গুিনীয়ন্দকর িারিা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: গুিনীয়ক শ্রটণিল

সময় ১0 ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৯ গুিনীয়ক প্যাটাি চ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● গুিনীয়ক ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্নার ির কীভান্দি দ্রুততার সান্দথ গুিনীয়ক শ্রির করা যায় তা আন্দলার্না করুন।
● এিার কন্দয়কটি সংখ্যা শ্রিান্দড চ ণলন্দি ণেন এিং েলীয়ভান্দি গূিনীয় শ্রটণিন্দল সংখ্যাগুন্দলার গুিনীয়ক শ্রির করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৭: িাস্তি উিকরন্দি গসাগু

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.১০ িাস্তি উিকরন্দি গসাগু (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● গুিনীয়ন্দকর ১২টি মান্দি চল ভাগ করার কাজটি পুনরায় আন্দলার্না করুন। এভান্দি ৪টি সািচনার কীভন্দি ভাগ করা যায় শ্রির
কন্দর ণলিন্দত িলুন।
● এিার ১২টি মান্দি চল ও ৪টি সািচনার কয়জন্দনর মান্দে সমানভান্দি ভাগ কন্দর শ্রেওয়া যায় শ্রটণিন্দল েলীয়ভান্দি ণলন্দি শ্রির
করন্দত িলুন। প্রন্দয়াজন্দন শ্রটণিলটি শ্রিান্দড চ ততণর কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন।
● এভান্দি গসাগুর িারিা ণিক্ষাথীন্দের শ্রেওয়ার ণিষন্দয় ণিস্তাণরত আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৮: সািারি গুিনীয়ক ও গসাগু ণনি চয়

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.১১ সািারি গুিনীয়ক ও গসাগু ণনি চয় িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 44

● শ্রিান্দড চ কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত েক অনুযায়ী েক ততণর শ্রেণিন্দয় ণেন শ্রজাড়ায় শ্রিলার জন্য েক িানান্দত িলুন এিং িড়
সংখ্যাটি সমান ১-১৬ ণলিন্দত িলুন ।
● এিার েন্দক একজন ১২ এর গুিনীয়ক শ্রির কন্দর িাম িান্দি টিক ণর্ি ও ১৬ এর গুিনীয়ক শ্রির কন্দর ডান িান্দি টিক ণর্ি
ণেন্দত িলুন। তাহন্দল ১২ ও ১৬ এর সািারি গুিনীয়ক শ্রির করন্দত িলুন।
● এর মাধ্যন্দম গসাগু ণনি চন্দয়র প্রণক্রয়াটি ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৯: েণি এঁন্দক সমািান কণর

সময় ১0 ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.১২ েণি এঁন্দক সমািান কণর (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● র্তুথ চ শ্রেণির িাঠ্যপুস্তন্দক প্রেত্ত ১৮ শ্রস:ণম: লম্বা ও ১২ শ্রস:ণম: র্ওড়া একটি আকৃণত সিাইন্দক শ্রনাট িাতায় আঁকন্দত িলুন। ১
িগ চ শ্রস:ণম: ব্যিিান্দন োগ ণেন্দয় আকৃণতটি আঁকন্দত হন্দি।
চ িাহুর তেঘ চয কত শ্রির করন্দত িলুন। ণযণন একটি করন্দত শ্রিন্দরন্দে তারঁ কাজ
● এিার সম্ভাব্য সিন্দর্ন্দয় িড় কাগন্দজর িগটির
শ্রথন্দক শ্রজন্দন ণনন কীভান্দি তা শ্রির করন্দত স্পক্ষম হন্দয়ন্দে।

● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: ইরান্দটান্দস্থণনন্দসর শ্রমৌণলক সংখ্যার োঁকণন

সময় ১0 ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.১৩ ইরান্দটান্দস্থণনন্দসর শ্রমৌণলক সংখ্যার োঁকণন (৪থ চ শ্রেণি)
িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক ১০x১০ ঘন্দরর েক এঁন্দক ১ শ্রথন্দক ১০০ িয চন্ত ণলিন্দত িলুন।
● এিার কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক সংখ্যাগুন্দলা কাটন্দত িলুন। শ্রয সংখ্যাগুন্দলা কাটা যায়ণন শ্রসগুন্দলান্দক শ্রগাল
োগ ণেন্দত িলুন।
● শ্রগাল োগ ণর্ণিত সংখ্যাগুন্দলা শ্রমৌণলক সংখ্যা এিং কাটা ণর্ণিত সংখ্যাগুন্দলা শ্রযৌণগক সংখ্যা শ্রস সিন্দকচ আন্দলার্না করুন।

● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৭: উৎিােন্দকর ণে

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.১৪ উৎিােন্দকর ণে (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রমৌণলক সংখ্যা ও উৎিােক ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। উৎিােন্দকর ণিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য শ্রিান্দড চ উৎিােন্দকর গাে এঁন্দক
উৎিােক কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন।
● এিার ২েলন্দক একটি সংখ্যা ণেন্দয় কতভান্দি উৎিােন্দকর গাে িানান্দনা যায় প্রণতন্দযাণগতার ভণত্তন্দত করন্দত ণেন। দ্রুর শ্রয েল
করন্দত িারন্দি শ্রস েলন্দক ণিজয়ী শ্রঘাষিা করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: গসাগু ণে, লসাগু ণে

সময় ১৫ ণমণনট
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 45

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৬.১ ও ৬.২ গসাগু ণে এিং লসাগু ণে (৫ম শ্রেণি) এর িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● গুণিতক ও লসাগু ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত েকটি শ্রিান্দড চ ণলন্দি গুণিতক ও গুিনীয়ক/উৎিােক
ণনি চয় করন্দত িলুন।
● এিার প্রন্দতযকন্দক ২টি িড় সংখ্যার উৎিােন্দক ণে িানান্দত িলুন। এই ণে শ্রথন্দক গসাগু ণনি চন্দয়র শ্রকৌিল শ্রেণিন্দয় ণেন।
● এরির ণে শ্রথন্দক লসাগু ণনি চয় করার শ্রকৌিল ও শ্রেণিন্দয় ণেন এিং অংিগ্রহিকারীন্দের ণভন্ন দুইটি সংখ্যা ণেন্দয় তান্দের গসাগু
এিং লসাগু ণনি চয় করন্দত িলুন।
● লসাগু ণে এর সন্দি ইউণিণডয় িদ্ধণতন্দত লসাগু ণনি চয় করার সিকচটি িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

র্তুথ চ ণেন
অণিন্দিিন-3 : সািারি ভগ্াংি
ভূণমকা: ণবতীয় শ্রেণির উিন্দযাগী কন্দয়কটি আইণডয়ার মাধ্যন্দম ভগ্াংন্দির প্রারণম্ভক িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ণেল। র্ততীয়- র্তুথ চ শ্রেণিন্দত
িাস্তি জীিন্দনর অণভজ্ঞতার ণভণত্তন্দত ভগ্াংন্দির িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। শ্রেণি কায চক্রম আকষ চিীয় করার জন্য হর- লন্দির শ্রোট িড়
ভগাংি, ভগ্াংন্দির তুলনা, ভগ্াংন্দির শ্রিলার মাধ্যন্দম আইণডয়াগুন্দলা সাজান্দনা হন্দয়ন্দে। শ্রসই লক্ষয ণনন্দয়ই এই অণিন্দিিন্দনর
কাজগুন্দলা সাজান্দনা হন্দয়ন্দে। ভগ্াংন্দির ণিষয়গুন্দলা ণিক্ষাথীন্দের জন্য নতুন তাই অন্দনকটা সময় ণনন্দয় ব্যিহাণরক কাজ ও িাস্তি
জীিন্দনর অণভজ্ঞতা ণনন্দয় অনুিীলন করা প্রন্দয়াজন।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিউিকরি ব্যিহার কন্দর ভগ্াংন্দির ণিিন-ন্দিিান্দনার শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

এন্দফার সাইন্দজর সাো কাগজ, মাকচার শ্রিন, িাণল শ্রিাতল, অল্প ণকছু শ্রতল।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: ণস্ট্রন্দি ভগ্াংি

সময় ৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.১ ণস্ট্রন্দি ভগ্াংি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 46

● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকারীন্দক কাগজ ভাঁজ কন্দর ণস্ট্রি ততণর করার জন্য কাগজ সরিরাহ করুন।
● আনন্দে গণিত ণিণি কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর িই এর িি চনা অনুযায়ী ণভন্ন ণভন্ন ণস্ট্রি ততণর কন্দর দুই এর এক অংি, ণতন এর এক
অংি, র্ার এর এক অংি রং কন্দর ণর্ণিত করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-2: মাই শ্রডইণল রুটিন

সময় ৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.২ মাই শ্রডইণল রুটিন (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক িণি চত েক শ্রমাতান্দিক শ্রিান্দড চ এঁন্দক ণিদ্যালন্দয় অিস্থান, িাণড়ন্দত কাজ, ঘুমান্দনা ও অন্যান্য কাজ
কতটুকু সময় কন্দর থান্দকন ণজজ্ঞাসা কন্দর পুরি করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-4: একই হন্দরর শ্রোট িড় ভগ্াংি

সময় ১0 ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৪ একই হন্দরর শ্রোট িড় ভগ্াংি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ দু’টি সমান বৃত্ত এঁন্দক ৪টি ভান্দগ ভাগ কন্দর একটির এক অংি এিং অন্যটির ৩ অংি রং কন্দর অংিগ্রহিকাণরন্দের
ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন।
● এিার অংিগ্রহিকাণরন্দের প্রন্দতযন্দক একটি কাগন্দজর ণস্ট্রি ণনন্দয় শ্রনাট িাতায় এটি িন্দর র্ার িান্দি োগ ণেন্দয় দু’টি ণস্ট্রি
আঁকুন। কাগন্দজর ণস্ট্রিটি সমান ৪ ভাগ কন্দর আঁকা দু’টি ণস্ট্রন্দি ৪ ভাগ ণর্ণিত করন্দত িলুন।
● একটি ণস্ট্রন্দি ১ অংি এিং অন্য ণস্ট্রন্দি ৩ অংি রং করন্দত িলুন এিং এগুন্দলার সামন্দন ভগ্াংন্দি ণলখুন। ২টি ভগ্াংন্দি
তিণিষ্টয ণর্ণিত করন্দত িলুন। অথ চাৎ ণনন্দর্র অংি িা হর একই থাকন্দল উিন্দরর অংি িা লি িড় হন্দল শ্রসটি িড় হয়।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-5: ভগ্াংন্দির লুডু

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৫ ভগ্াংন্দির লুডু (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● লুডু েকটি কীভান্দি িানান্দত হন্দি তা শ্রিান্দড চ এঁন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন। শ্রজাড়ায় শ্রিলাটি শ্রিলার জন্য একটি লুডু েক ততণর করন্দত
িলুন।
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর ণনয়ম অনুযায়ী শ্রজাড়ায় শ্রিলাটি শ্রিন্দল প্রাপ্ত ফলাফল ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-6: ১ িা সম্পূি চ অংন্দির িারিা

সময় ১০ ণমণনট

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 47

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৬ ১ িা সম্পুি চ অংন্দির িারিা (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর ণনন্দে চিনা শ্রমাতান্দিক অংিগ্রহিকাণরন্দের শ্রজাড়ায় শ্রিলন্দত িলুন। শ্রজাড়ার প্রন্দতযন্দক ২টি সমান
কাগন্দজর ণস্ট্রি ণনন্দত িলুন।
● লটাণরন্দত প্রাপ্ত সংখ্যা অনুযায়ী একটি ণস্ট্রি টুকরা কন্দর ণস্ট্রন্দির উির ণলিন্দত িলুন। সিগুন্দলা একত্র কন্দর অন্যটি সমান
হন্দি, অথ চাৎ ণিণভন্ন ভগ্াংন্দির হর ও লি যণে একঈ হয় তন্দি সিগুন্দলা একন্দত্র ১ হয়।
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত র্াট চটি ব্যিহার কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১
জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-7: সমতুল ভগ্াংি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৭ সমতুল ভগ্াংি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ২টি সমান আকৃণতর বৃত্ত পুিণিন শ্রিান্দড চ লাণগন্দয় ২জন অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন এন্দন একটিন্দক অন্দি চক এিং অন্যটিন্দক ৪
ভাগ কন্দর ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন। ১জনন্দক অন্দি চক অন্যজনন্দক ২ ভাগ রং করন্দত িলুন। ২টি বৃন্দত্তর তিণিষ্টয ণর্ণিত
করন্দত িলুন।
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর ণনয়ম অনুযায়ী শ্রজাড়ায় শ্রিলাটি শ্রিন্দল প্রাপ্ত ফলাফল ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: গুন্দচ্ছ গুন্দচ্ছ সমতুল

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৮ গুন্দচ্ছ গুন্দচ্ছ সমতুল (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ ৮টি শ্রমন্দয়র ও ৬টি শ্রেন্দলর েণি আঁকুন। সিাইন্দক শ্রনাট িাতার এগুন্দলা আঁকার অনুিীলন করন্দত িলুন এিং প্রন্দতযন্দক
৮টি শ্রমন্দয় ও ৬টি শ্রেন্দল েণি এঁন্দক গুচ্ছ করন্দত িলুন।
● শ্রেন্দল ও শ্রমন্দয়ন্দের গুচ্ছ ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন। এরির কীভান্দি সমতুল ভগ্াংি হয় তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: ভগ্াংন্দির শ্রযাগ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৯ ভগ্াংন্দির শ্রযাগ (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযন্দক দুইটি ণভন্ন রংন্দয়র কাগজ ণনন্দয় একই সাইন্দজর দুইটি বৃত্ত িানান্দত িলুন। একটিন্দক সমানভান্দি ৪ টুকরা কন্দর ৩
টুকরা ণনন্দয় এিং অন্যটির ৪ টুকরা কন্দর ১ টুকরা ণনন্দয় শ্রজাড়া ণেন্দল সম্পুি চ একটি বৃত্ত হয়। অথ চাৎ ৩/৪ এর সান্দথ ১/৪ শ্রযাগ
করন্দল ১ হয় িারিা স্পষ্ট হয়।
● পুনরায় ২টি ণস্ট্রি এঁন্দক ১টি ৩ ভাগ কন্দর ১ ভাগ রং করন্দত এিং অন্যটি ৩ ভাগ কন্দর ১ ভাগ রং করন্দত িলুন। এিার এগুন্দলা
ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন। এইভান্দি েন্দকর সাহান্দে একটির িান্দি আর একটি শ্রেণিন্দয় ১/৩ + ১/৩ = ২/৩ হয় তা
শ্রিাোন্দনা যায়।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 48

কাজ-৩: ভগ্াংন্দির ণিন্দয়াগ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.১০ ভগ্াংন্দির ণিন্দয়াগ (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযন্দক দুইটি ণভন্ন রংন্দয়র কাগজ ণনন্দয় একই সাইন্দজর দুইটি বৃত্ত িানান্দত িলুন। একটিন্দক সমানভান্দি ৪ ভাঁজ কন্দর ৩
টুকরা এিং অন্যটির ৪ ভাঁজ কন্দর ১ টুকরা ণনন্দয় রং করন্দত িলুন। ণিন্দয়ান্দগর িারিা স্পষ্ট করার জন্য ৩ টুকরার উির ১
টুকরা িণসন্দয় কতটুকু অিণিষ্ট থান্দক তা শ্রেিান্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৪: একই লন্দির শ্রোট িড় ভগ্াংি

সময় ১0 ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.১ একই লন্দির শ্রোট িড় ভগ্াংি (৪থ চ শ্রেণি)িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● সমান আকৃণতর ২টি বৃত্ত পুিণিন শ্রিান্দড চ টাণনন্দয় ণেন্দয় ২জন অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন ডাকুন। বৃত্তগুন্দলা ১জনন্দক ৪ ও
অন্যজনন্দক ৬ ভান্দগ ভাগ করন্দত িলুন এিং ২জনন্দকই ৩টি অংি রং করন্দত িলুন। এগুন্দলা ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন।
● এিার প্রন্দতযকন্দক একটি ণিি ণনন্দয় শ্রনাট িাতায় অনুরুি ণস্ট্রি আঁকন্দত িলুন এিং কাগন্দজর ণস্ট্রিটি প্রথন্দম ৪ ভাগ কন্দর
িাতায় আঁকা ণস্ট্রন্দি ৪ ভাগ ণর্ণিত করুন। িন্দর কাগন্দজর ণস্ট্রিটি ৬ ভাগ কন্দর আঁকা অন্য ণস্ট্রিটিন্দত ৬ভাগ ণর্ণিত করন্দত
িলুন। আঁকা ২টি ণস্ট্রন্দি ৩টি অংি রং করন্দত িলুন।
● একই লন্দির শ্রোট িড় ভগ্াংি ণনি চয় করা ণিষন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১
জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

র্তুথ চ ণেন
অণিন্দিিন-4 : সািারি ভগ্াংি
ভূণমকা:
এই অণিন্দিিন্দনর শুরুন্দত গতণেন্দনর অণিন্দিিনসমূন্দহর আইণডয়া ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করা হন্দি। ণিন্দিষ কন্দর আইণডয়াগুন্দলা
ণক উন্দেন্দশ্য প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দে এিং এগুন্দলার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি তা িয চান্দলার্না করা হন্দি।
এটি ভগ্াংন্দির ২য় অণিন্দিিন, এিান্দন প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের সময় ণনন্দয় িারািাণহকভান্দি ণিণভন্ন আইণডয়া ণনন্দয় কাজ করা
হন্দয়ন্দে । এিান্দন সমতুল ভগ্াংি, ভগ্াংন্দির লণঘষ্ট আকার ও তুলনা, ভগ্াংন্দির শ্রযাগ ণিন্দয়াগ ও শ্রিলার মাধ্যন্দম ণিণভন্ন কান্দজর
সমন্বয় করা হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিউিকরি ব্যিহার কন্দর ভগ্াংন্দির ণিিন-ন্দিিান্দনার শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 49

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

এন্দফার সাইন্দজর সাো কাগজ, মাকচার িন।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: কান্দড চর শ্রগইম-১

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.২ কান্দড চর শ্রগইম (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রজাড়ায় অংিগ্রহিকাণরগি একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ ১৬ টুকরা করন্দত িলুন। প্রণত টুকরায় ১,১/২,১/৩,১/৪,১/৫......
১/১৬ ণলিন্দত িলুন।
● এিার শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন। লটাণরর মাধ্যন্দম ২টি টুকরা তুন্দল যার ভগ্াংি িড় শ্রস ণিজয়ী ণহন্দসন্দি ২টি টুকরাই িান্দি।
ভগ্াংন্দির টুকরা শ্রিন্দষ শ্রয অণিক সংখ্যক টুকরা িান্দি শ্রস ণিজয়ী হন্দি।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-২: লণঘষ্ট আকার

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.৪ লণঘষ্ট আকার (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● অংিগ্রহিকাণরন্দের শ্রজাড়ায় এই কাজটি করন্দত ণেন এিং প্রন্দতযকন্দক ১টি কন্দর এন্দফার সাইন্দজর কাগজ সরিরাহ করুন।
এন্দক অিরন্দক কাগন্দজর ১২/১৬ অংি ণেন্দত িলুন।
● শ্রক কীভান্দি কাগন্দজর টুকরা ণেন্দয়ন্দে ণজজ্ঞাসা করুন। শ্রকঊ িলন্দি ১৬ টুকরা কন্দর শ্রকঊ িলন্দি ৪ টুকরা কন্দর ণেন্দয়ন্দে। ২টি
প্রণক্রয়াই সঠিক। তন্দি ৪ টুকরা না িলা িয চন্ত আন্দলার্না অব্যাহত রািন্দত হন্দি।
● একটি িস্তুর ১৬ টুকরা ও ৪ টুকরা শ্রয একইরুি প্রকাি কন্দর তা ১২ টকরার উির ৩ টুকরা িণসন্দয় প্রমান করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: ভগ্াংন্দির তুলনা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.৫ ভগ্াংন্দির তুলনা (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক সমান আকৃণতর ২টি আয়তকার েক আঁকন্দত িলুন। এিার ২টি আয়তকার েন্দকর একটিন্দক
লম্বালণম্বভান্দি ৩ ভাগ কন্দর ২ ভাগ এিং অন্যটিন্দক আড়াআণড়ভান্দি ৪ ভাগ কন্দর ৩ ভাগ রং করন্দত িলুন।
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক শ্রকানটি িড় িা শ্রকানটি শ্রোট ণনি চয় করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 50

কাজ-৪: েক্কায় ভগ্াংন্দির শ্রযাগ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.৮ েক্কায় ভগ্াংন্দির শ্রযাগ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● েলীয়ভান্দি ২টি েক্কা সরিরাহ করুন এিং কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন। েন্দল
শ্রজাড়া গঠন কন্দর শ্রিলাটি শ্রিলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: ভগ্াংন্দির ণিন্দয়াগ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.৯ ভগ্াংন্দির ণিন্দয়াগ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ ২টি বৃত্ত এঁন্দক রং কন্দর ভগ্াংন্দির ণিন্দয়াগ করা শ্রেণিন্দয় ণেন। এিার প্রন্দতযকন্দক একটি ণস্ট্রি ণনন্দয় শ্রনাট িাতায় সমান
২টি ণস্ট্রি এঁন্দক একটি ণস্ট্রন্দির ৪ ভাগ কন্দর ২ ভাগ এিং অন্যটির ৪ ভাগ কন্দর ১ ভাগ রং কন্দর ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন
এিং ণিন্দয়াগ করন্দত িলুন।
● পুনরায় আন্দরা ২টি ণস্ট্রি এঁন্দক ১টি ৩ ভাগ কন্দর ২ভাগ রং করন্দত এিং অন্যটি ৪ ভাগ কন্দর ১ ভাগ রং করন্দত িলুন। এিার
এগুন্দলা ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন।
● ণিন্দয়াগ করার জন্য হর সমান করা প্রন্দয়াজন, তাই হর ২টির ল.সা.গু. করন্দত হন্দি। ল.সা.গু. শ্রির কন্দর আন্দরা ২টি ণস্ট্রি
এঁন্দক ল.সা.গু.- এর িণরমান োগ ণেন্দত িলুন।
● ২টি ভগ্াংিন্দক ল.সা.গু. ণেন্দয় সমতুল ভগ্াংন্দি রুিান্তর করন্দত িলুন। রুিান্তণরত লিগুন্দলা রং করন্দত িলুন। এিার ণিন্দয়াগ
করন্দত িলুন।
● জঠিল এই প্রণক্রয়াটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: কাগন্দজর টুকরার শ্রিলা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.১০ কাগন্দজর টুকরার শ্রিলা (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক েলন্দক ২টি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ সরিরাহ করুন এিং কীভান্দি একটি কাগজ ণেন্দড় ১/২, ১/৪, ১/৮, ১/১৬, ১/৩২
িানান্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন। শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন।
● েন্দল অনুরুিভান্দি কাগন্দজর টুকরা ততণর করন্দত িলুন এিং লটাণর কন্দর শ্রিলাটি শ্রিলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৭: অপ্রকৃত ও ণমে ভগ্াংি

সময় ৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.১ অপ্রকৃত ও ণমে ভগ্াংি (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 51

● অংিগ্রহিকাণরন্দের শ্রজাড়ায় কাজটি করন্দত ণেন। প্রন্দতযন্দক কাগজ ণেন্দয় ণস্ট্রি ও বৃত্তাকার ততণর কন্দর ৪ ভাগ করন্দত িলুন। ৪
ভান্দগর ১ ভাগ এন্দক অিন্দরর মান্দে আোন প্রোন কন্দর, কার কান্দে কী িণরমান আন্দে তা িলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-১০: অপ্রকৃত ও ণমে ভগ্াংন্দির রুিান্তর

সময় ৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.২ অপ্রকৃত ও ণমে ভগ্াংন্দির রুিান্তর (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● অংিগ্রহিকাণরন্দের শ্রজাড়ায় কাজটি করন্দত ণেন। প্রন্দতযন্দক শ্রজাড়ায় ৫টি কন্দর কাগন্দজর ণস্ট্রি ৪ ভাগ কন্দর োগ ণেন্দত িলুন।
একটি ৪ টুকরা কন্দর একজন ১টি অন্যজনন্দক ৩টি ণনন্দত িলুন এিং শ্রনাট িাতায় ভগ্াংন্দি ণলিন্দত িলুন।
● এিার অিণিষ্ট ৪টি ণিি শ্রথন্দক ২টি কন্দর প্রন্দতযন্দক ণনন্দত িলুন এিং ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন। অপ্রকৃত ও ণমে ভগ্াংি
ণনন্দয় আন্দলার্না করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-১০: অপ্রকৃত ও ণমে ভগ্াংন্দির শ্রযাগ-ণিন্দয়াগ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৩ অপ্রকৃত ও ণমে ভগ্াংন্দির শ্রযাগ-ণিন্দয়াগ (৫ম শ্রেণি)
িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ অপ্রকৃত ও ণমে ভগ্াংন্দির একটি শ্রযাগ এিং একটি ণিন্দয়াগ অংক ণলখুন। অন্দি চক অংিগ্রহিকাণরন্দক শ্রযাগ এিং
িাণকন্দের ণিন্দয়াগ অংকটি করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রযাগ এিং ণিন্দয়াগ অংকটি সমািান কন্দরন্দে তা িলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-১০: ভগ্াংি ও পুি চ সংখ্যার গুি

সময় ৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.১ ভগ্াংি ও পুি চ সংখ্যার গুি (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক একটি ভগ্াংন্দির সান্দথ একটি পুি চ সংখ্যার গুি করন্দত ণেন। কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা
শ্রমাতান্দিক আন্দলার্না করুন। সমািান্দনর প্রণক্রয়াটি ২/১ জনন্দক িলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-১০: ভগ্াংি ও পুি চ সংখ্যার ভাগ

সময় ৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.১ ভগ্াংি ও পুি চ সংখ্যার ভাগ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক একটি ভগ্াংন্দির সান্দথ একটি পুি চ সংখ্যার গুি করন্দত ণেন। কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা
শ্রমাতান্দিক আন্দলার্না করুন। সমািান্দনর প্রণক্রয়াটি ২/১ জনন্দক িলন্দত িলুন।
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● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-১০: অনুিীলন িাঠ

সময় ১০ ণমণনট

● অিসর সমন্দয় আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৩ শ্রতন্দল জন্দল ভগ্াংি (3য় শ্রেণি), আইণডয়া
৮.৩ সনতুল ভগ্াংি (৪থ চ শ্রেণি) এিং আইণডয়া ৮.৭ ভগ্াংন্দির শ্রযাগ (৪থ চ শ্রেণি) িন্দরর ণেন উিস্থািন্দনর জন্য সকল
অংিগ্রহিকাণরন্দক ভালভান্দি িড়ন্দত িলুন।
● আইণডয়াটির অনুিীলন িান্দঠর জন্য প্রন্দয়াজনীয় উিকরি সংগ্রহ ও ততণর কন্দর ণনন্দত িলুন। শ্রেণিকন্দক্ষ উিস্থািন্দনর জন্য ১০
ণমণনন্দটর উিন্দযাগী িাঠ িণরকল্পনা ততণর কন্দর ণনন্দত িলুন।

িঞ্চম ণেন
অণিন্দিিন-1: আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত, সািারি ভগ্াংি ও েিণমক ভগ্াংি
ভূণমকা: এই অণিন্দিিন্দনর শুরুন্দত গতণেন্দনর অণিন্দিিন সমূন্দহর আইণডয়া ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করা হন্দি। ণিন্দিষ কন্দর
আইণডয়াগুন্দলা ণক উন্দেন্দশ্য প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দে এিং এগুন্দলার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি তা িয চান্দলার্না করা হন্দি।
ণিক্ষাক্রম ও িাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী র্তুথ চ শ্রেণির একটি অধ্যান্দয় েিণমন্দকর ভগ্াংি ণনন্দয় আন্দলার্না করা হন্দয়ন্দে। এই অণিন্দিিন্দন
ণিক্ষাথীরা সািারি ভগ্াংন্দির িারিা িাওয়ার ির েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির আইণডয়া উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে। একটি ভগ্াংি শ্রযিান্দন
হর ১০, ১০০, ১০০০ থান্দক তিন েিণমন্দকর ভগ্াংি িলা যায়। এন্দক্ষন্দত্র শ্রযাগ ও গুি করা সহজ হয়। এই অণিন্দিিন্দন প্রতীণক গল্প,
ভগ্াংি শ্রথন্দক েিণমন্দক রুিান্তর, সংখ্যান্দরিার মাধ্যন্দম েিণমন্দকর ভগ্াংি, স্থানীয় মান ও েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির শ্রযাগ ণিন্দয়াগ
ণনন্দয় আইণডয়াগুন্দলা উিস্থািনা করা হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিসািারি ভগ্াংন্দির শ্রেণি কায চক্রন্দমর শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।
েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির শ্রেণি কায চক্রন্দমর শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

১২০ ণমণনট

ণিক্ষাউিকরি

শ্রিাষ্টার শ্রিিান্দর হাঁস ও হাঁন্দসর িাচ্চার িান্দয়র েণি, এন্দফার সাইন্দজর কাগজ, মাকচার শ্রিন।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত

সময়-৩০ ণমণনট

● অংিগ্রহিকারীন্দের সিাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাণনন্দয় ণেন্দনর কায চক্রম শুরু করন্দিন। সিাইন্দক সাণরিদ্ধভান্দি োণড়ন্দয় সুন্দর সুন্দর জাতীয়
সংগীত গাইন্দত িলুন এিং ণনন্দজও অংিগ্রহিকারীন্দের সন্দি গাইন্দিন ।
● গতণেন্দনর অণিন্দিিন্দনর আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি িলন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর আইণডয়াগুন্দলা শ্রকান উন্দেন্দশ্য এিং এগুন্দলা
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি িলন্দত উৎসাণহত করুন। একজন িলার ির অন্য শ্রকঊ আন্দরা ণকছু সংন্দযাজন করন্দত
র্ান ণকনা জানন্দত র্ান এিং সিাইন্দক অংিগ্রহি করন্দত উৎসাণহত করুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 53

● এিার গতণেন্দনর অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অনুিীলন িান্দঠর আইণডয়াগুন্দলা সিাই িন্দড়ন্দে ণকনা এিং উিকরি সংগ্রহ কন্দরন্দেন ণকনা
জানন্দত র্ান। সিার িড়া ও উিকরি ততণর করা সিন্দকচ ণনণিত হন্দয় ৩ জন অংিগ্রহিকাণরন্দক এক এক কন্দর উিস্থািন্দনর
জন্য সামন্দন ডাকুন। শ্রিয়াল রািন্দত হন্দি িারািাণহকভান্দি সকল অংিগ্রহিকাণর শ্রযন অনুিীলন িান্দঠ অংিগ্রহি কন্দরন।
● একটি অনুিীলন িাঠ শ্রিষ হওয়ার ির এ িাঠ সিন্দকচ মন্তব্য করন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর শ্রেণি িান্দঠ শ্রকান প্রকার অসংগণত
থাকন্দল আন্দলার্নার মাধ্যন্দম তা ণনরসন করুন।
● এিার অনুিীলন িাঠ শ্রিষ কন্দর ণেন্দন অন্যান্য কমচসুণর্ন্দত মন্দনান্দযাগ সণন্নন্দিি করুন।
কাজ-১: ভগ্াংন্দি ভগ্াংন্দি গুি

সময় ৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৬ ভগ্াংন্দি ভগ্াংন্দি গুি (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ২টি ভগ্াংি শ্রিান্দড চ ণলন্দি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক ণগ্রড এঁন্দক গুি করার শ্রকৌিল শ্রেণিন্দয় ণেন এিং
ণিক্ষাথীন্দের শ্রিািগম্য করার জন্য আন্দলার্না করুন।
● অন্য ২টি ভগ্াংি শ্রিান্দড চ ণলন্দি প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক ণগ্রড এঁন্দক সমািান করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: ণিিরীত ভগ্াংি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৭ ণিিরীত ভগ্াংি (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক সমান ২টি ণস্ট্রি ণনন্দয় ৮ ভাঁজ করন্দত িলুন। একটি ণস্ট্রিন্দক ৮ টুকরা কন্দর একটির অন্দি চক রং
করন্দত িলুন।
● রং করা অংিটি ণেন্দয় অন্য ণস্ট্রিটির একটি ভাঁজ ২ িার িণসন্দয় রং করা হন্দল ভাঁজটির সম্পুি চ অংি রং করা হন্দয় যায়।
কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক আন্দলার্না কন্দর িারিা স্পষ্ট করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: ভগ্াংন্দি ভগ্াংন্দি ভাগ

সময় ৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৬ ভগ্াংন্দি ভগ্াংন্দি গুি (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ২টি ভগ্াংি শ্রিান্দড চ ণলন্দি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক ভাগ করার শ্রকৌিল শ্রেণিন্দয় ণেন এিং ণিক্ষাথীন্দের
শ্রিািগম্য করার জন্য আন্দলার্না করুন।
● অন্য ২টি ভগ্াংি শ্রিান্দড চ ণলন্দি প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক অনুরুিভান্দি সমািান করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: সুিি চপুন্দরর িাঁণিওয়ালা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৬ সুিি চপুন্দরর িাঁণিওয়ালা (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক গল্পটি সুেরভান্দি উিস্থািন করুন। শ্রিান্দড চ ণলন্দি ণেন্দয় ভগ্াংন্দির িারিা স্পষ্ট
করুন।
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● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৫: সিে ভাগাভাণগ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৭.৬ সিে ভাগাভাণগ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক গল্পটি সুেরভান্দি উিস্থািন করুন এিং অংিগ্রহিকাণরন্দের সমস্যাটি সমািান
করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

েিণমক ভগ্াংি
কাজ-৬: প্যাঁক প্যাঁন্দকর শ্রেৌড়ান্দেৌণড়

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.১ প্যাঁক প্যাঁন্দকর শ্রেৌড়ান্দেৌণড় (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিাষ্টার শ্রিিান্দর হাঁস ও হাঁন্দসর িাচ্চা িান্দয়র েণি এঁন্দক তা শ্রিান্দড চ টাণনন্দয় ণেন। সুের কন্দর হাঁস ও হাঁন্দসর িাচ্চার
শ্রেৌড়ান্দেৌণড়র গল্পটি িলুন এিং িড় ও শ্রোট িান্দয়র োি তাৎিয চ িলুন।
● এন্দক এন্দক কন্দয়কজনন্দক শ্রিান্দড চর কান্দে এন্দস ণনন্দজর তেঘ চ মািন্দত িলুন এিং তা শ্রিান্দড চ ণলন্দি ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন।
● এিার সংখ্যান্দরিা এঁন্দক প্যাঁক প্যাঁকন্দক েিণমন্দকর ভগ্াংন্দি প্রকাি কন্দর ণলন্দি শ্রেিান।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৭: র্াকণতন্দত েিণমক ভগ্াংি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.২ র্াকণতন্দত েিণমক ভগ্াংি (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ২টি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ শ্রকন্দট কীভান্দি শ্রগাল র্াকণত িানান্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন। এিার প্রণতটি র্াকণতন্দত ১০ ভাগ
কন্দর োগ ণেন এিং একটিন্দত ১/১০, ২/১০... ও অন্যটিন্দত ০.১, ০.২... ণলিন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন।
● একটি আন্দরকটির শ্রভতর ঢুণকন্দয় কীভান্দি র্াকণত িানান্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন। সািারি ভগ্াংন্দির সান্দথ েিণমন্দকর
ভগ্াংন্দির সিকচ শ্রেণিন্দয় ণেন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৮: েিণমন্দকর সংখ্যান্দরিা-১

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৩ েিণমন্দকর সংখ্যান্দরিা-১ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
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● এন্দফার সাইন্দজর ৩/৪টি কাগজ শ্রজাড়া ণেন্দয় ১টি সংখ্যান্দরিা ততণর করুন এিং ১ শ্রথন্দক ২ এর মান্দে ফাঁক শ্ররন্দি ৯টি শ্রোট
োগ ণেন। শ্রোট োগগুন্দলায় ০.১, ০.২... ণলন্দি শ্রেণিন্দয় ণেন।
● এিার কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর ণনন্দে চিনা শ্রমাতান্দিক অংিগ্রহিকাণরন্দের শ্রিলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৯: েিমাংন্দির শ্রোট িড়

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৪ েিমাংন্দির শ্রোট িড় (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● পুিণিন শ্রিান্দড চ একটি সংখ্যা কাড চ টাণনন্দয় ণেন্দিন এিং ০.১ শ্রথন্দক ০.৯ িয চন্ত শ্রলিা েিমাংন্দির কাড চ ণলন্দি শ্রটণিন্দল শ্ররন্দি
ণেন্দিন।
● এিার কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক শ্রিলাটি শ্রিলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-১০: েিণমন্দকর স্থানীয় মান -১

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৫ েিণমন্দকর স্থানীয় মান-১ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক একটি ৪ সংখ্যার স্থানীয় মান শ্রির করন্দত িলুন। সংখ্যাটির িাম ণেন্দক শ্রগন্দল ১০ কন্দর শ্রিন্দড় যায়
আিার ডান ণেন্দক শ্রগন্দল ১০ কন্দর কন্দম এর তাৎিয চ ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● এিার শ্রিান্দড চ একটি েক এঁন্দক ১৩.৬ এর স্থানীয় মান শ্রেিান এিং শ্রযন্দহতু ডান ণেন্দকর সংখ্যা শ্রসন্দহতু কমন্দি অথ চাৎ ০.৬
মান্দন ৬/১০ এটি ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

িঞ্চম ণেন
অণিন্দিিন-2: েিণমক ভগ্াংি
ভূণমকা: এই অণিন্দিিন্দনর শুরুন্দত গতণেন্দনর অণিন্দিিন সমূন্দহর আইণডয়া ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করা হন্দি। ণিন্দিষ কন্দর
আইণডয়া গুন্দলা ণক উন্দেন্দশ্য প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দে এিং এগুন্দলার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি তা িয চান্দলার্না করা হন্দি।
এটি েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির ২য় অণিন্দিিন, পুন্দি চর অণিন্দিিন্দনর িারািাণহকতা শ্ররন্দি আন্দরা ণকছু নতুন আইণডয়ার অিতারিা করা
হন্দয়ন্দে। এিান্দন প্রর্ণলত লুডু শ্রিলার মাধ্যন্দম েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির িারনা লাভ, েিণমন্দকর ভগ্াংিন্দক পুি চ সংখ্যায় গুি ও ভান্দগর
অনুিীলন্দনর শ্রকৌিল উিস্থািনা করা হন্দয়ন্দে।
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ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিেিণমন্দকর ভগ্াংন্দির গুি ভান্দগর অনুিীলন্দনর শ্রকৌিল িি চনা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষাউিকরি

এন্দফার সাইন্দজর কাগজ, লুডুর গুটি, ।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: েিণমক ভগ্াংন্দির শ্রযাগ ও ণিন্দয়াগ-১

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৬ েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির শ্রযাগ ও ণিন্দয়াগ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ েিণমন্দকর েক ততণর কন্দর প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক শ্রনাট িাতায় অনুরুি েক ততণর করন্দত িলুন।
● এিার শ্রিান্দড চ েিণমন্দকর ২টি সংখ্যা ণলন্দি শ্রযাগ এিং ২টি সংখ্যা ণলন্দি ণিন্দয়াগ করন্দত ণেন এিং অংিগ্রহিকাণরন্দের এগুন্দলা
েন্দক িণসন্দয় শ্রযাগ ও ণিন্দয়াগ করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: েিণমন্দকর লুন্দডা

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৭ েিণমন্দকর লুন্দডা (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ েিণমন্দকর লুন্দডার েকটি এঁন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন এিং প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক শ্রনাট িাতায় েকটি ততণর করন্দত িলুন।
● এিার লুডুর গুটি ততণর কন্দর শ্রিলার ণনয়মটি সিন্দকচ িলুন এিং শ্রজাড়ায় শ্রিলাটি শ্রিলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: িতাংি ও সহস্াংন্দির িারিা

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৮ িতাংি ও সহস্াংন্দির িারিা (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ েিণমন্দকর লুন্দডার েকটি এঁন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন এিং প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক শ্রনাট িাতায় েকটি ততণর করন্দত িলুন।
● এিার লুডুর গুটি ততণর কন্দর শ্রিলার ণনয়মটি সিন্দকচ িলুন এিং শ্রজাড়ায় শ্রিলাটি শ্রিলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: েিণমক ভগ্াংি ও পুি চ সংখ্যার গুি

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.১ েিণমন্দকর ভগ্াংি ও পুি চ সংখ্যার গুি (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ সংখ্যান্দরিা এঁন্দক গুি করার প্রণক্রয়াটি শ্রেণিন্দয় ণেন। প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক অনুরুিভান্দি গুি করন্দত িলুন।
● এরির ৩টি িক্স এঁন্দক সমান ১০ ভান্দগ ভাগ করুন এিং গুি করার প্রণক্রন্দয় শ্রেণিন্দয় ণেন। প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক
অনুরুিভান্দি এঁন্দক গুি করন্দত িলুন।
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● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: েিণমন্দকর ভগ্াংি ও পুি চ সংখ্যার ভাগ

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.২ েিণমন্দকর ভগ্াংি ও পুি চ সংখ্যার ভাগ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ সংখ্যান্দরিা এঁন্দক ভাগ করার প্রণক্রয়াটি শ্রেণিন্দয় ণেন। প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক অনুরুিভান্দি ভাগ করন্দত িলুন।
● এরির ১টি িক্স এঁন্দক সমান ১০ ভান্দগ ভাগ করুন এিং ভাগ করার প্রণক্রয়া শ্রেণিন্দয় ণেন। প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক
অনুরুিভান্দি এঁন্দক ভাগ করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: েিণমন্দক েিণমন্দক গুি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.৩ েিণমন্দক েিণমন্দক গুি (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ দুইটি েিণমন্দকর সংখ্যা ণলন্দি একজন অংিগ্রহিকারীন্দক গুি করন্দত ণেন। এিং কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর িই এর িি চনা
শ্রমাতান্দিক এর প্রণক্রয়াটি ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৭: েিণমন্দক েিণমন্দক ভাগ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.৪ েিণমন্দক েিণমন্দক ভাগ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ দুইটি েিণমন্দকর সংখ্যা ণলন্দি একজন অংিগ্রহিকারীন্দক ভাগ করন্দত ণেন এিং কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর িই এর িি চনা
শ্রমাতান্দিক এর প্রণক্রয়াটি ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

িঞ্চম ণেন
অণিন্দিিন-3 : িণরমাি
ভূণমকা: ণবতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা প্রথমিান্দরর মত তেঘ চয, ওজন, আয়তন এিং সময় িণরমান্দির িারিা িায়। ণিণভন্ন আনেোয়ক
একটিণভটি এিং শ্রিলার মাধ্যন্দম হান্দত-কলন্দম কাজ করার মধ্য ণেন্দয় ণিক্ষাথীন্দের িণরমান্দির েক্ষতা বৃণদ্ধ করা এিং িণরমান্দির
সহজ সমস্যার সমািান করান্দনা হয়। এরই িারািাণহকতায়, র্ততীয়, র্তুথ চ শ্রেণিন্দত িণরমান্দির অন্যান্য ণিণভন্ন শ্রক্ষত্র শ্রযমন:
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িণরসীমা, শ্রক্ষত্রফল প্রভৃণত এিং অন্যান্য ণিণভন্ন শ্রোট একক, ণিণভন্ন একন্দকর মধ্যাকার সিকচ ও রূিান্তর এর িারিা ণেন্দত নতুন
আইণডয়া সমূহ সাজান্দনা হন্দয়ন্দে।
এই অণিন্দিিন্দন, তেঘ চয, ওজন, িণরসীমা ণিিন শ্রিিান্দনার শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দি।

ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিতেঘ চয িণরমাি শ্রিিার নতুন শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দি।
ওজন িণরমাি শ্রিিার নতুন শ্রকৌিল ব্যিহার করন্দত িারন্দি।
িণরসীমা িণরমান্দির িদ্ধণত ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দি।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

র্ততীয় শ্রেণির গণিত িাঠ্যপুস্তক, আনন্দে গণিত ণিণি িই, িি কাগজ (আট চ শ্রিিার/ কযান্দলন্ডান্দরর
কাগজ), সাো ও রণিন এন্দফার কাগজ িয চাপ্ত িণরমান্দি, শ্রেল, কাঁণর্, আঠা, ণিণভন্ন আকৃণতর কাঠি,
েণড়, আয়ত, িগ চ এিং ণত্রর্ভজ আকৃণতর কাগজ (প্রণিক্ষক কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর িই এর িণরসীমা এর
ণবতীয় কন্দন্টন্ট এর জন্য এই কাগজগুন্দলা ততণর কন্দর ণনন্দয় আসন্দিন।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: কাগন্দজর শ্রেল
●

সময়- ১০ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া 8.1 কাগন্দজর শ্রেল (3য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● অংিগ্রহিকাণরন্দের ণনন্দয় ৫ জন্দনর েন্দল ভাগ করুন এিং প্রণত েন্দল একটি রণিন এন্দফার কাগজ সরিরাহ করুন। কাগজটি
শ্রথন্দক ৫টি ণস্ট্রি শ্রকন্দট ণনন্দয় প্রন্দতযন্দক ২০ শ্রসণম তেন্দঘ চযর কাগন্দজর শ্রেল ততণর করন্দত িলুন।
● সকন্দলর ২০ শ্রসণম তেন্দঘ চযর কাগন্দজর শ্রেল ততণর করা শ্রিষ হন্দল র্ততীয়-িঞ্চম শ্রেণির জন্য ণনি চাণরত কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর
িণরমাি অংন্দির এর প্রথম আইণডয়া “কাগন্দজর শ্রেল” অনুসান্দর িাঠ্যপুস্তন্দক ণিেন্দন প্রেত্ত শ্রেল ব্যিহার প্রণত শ্রস ণম এর মান্দে
শ্রয শ্রোট আকান্দরর ণম ণম এর োগ রন্দয়ন্দে শ্রসই োগ িরাির কাগন্দজর শ্রেন্দল োগ শ্রকন্দট সিাইন্দক শ্রেিান এিং সিাইন্দক তান্দের ততণরকৃত
শ্রেন্দল শ্রোট কন্দর ণমণলণমটার োগ ণেন্দত িলুন।

● ণম ণম শ্রেল ততণর শ্রিষ হন্দল সিাইন্দক িলুন কীভান্দি শ্রেণিকন্দক্ষ ণিক্ষাথীরা এভান্দি ণনন্দজন্দের শ্রেল ণনন্দজরাই ততণর করন্দি
এিং শ্রেল ব্যিহার কন্দর ণিণভন্ন শ্রোট িস্তু শ্রযমন: রািার, িািচসনার, শ্রিনণসল, শ্রহয়ার ণিি প্রভৃণতর তেঘ চয িণরমাি করন্দি।
এর ফন্দল ণিক্ষাথীন্দের িণরমান্দির েক্ষতা অণজচত হন্দি।

কাজ-২: আমান্দের তেঘ চয
সময়- ২০ ণমণনট
 প্রণিক্ষিাণথ চন্দের ৫ জন্দনর েন্দল ভাগ করুন এিং প্রণত েন্দল ণতনটি রণিন এন্দফার কাগজ, গ্লু ণস্টক সরিরাহ করুন।

 একটি পূন্দি চর ততণরকৃত উচ্চতা িণরমািক শ্রেল সকলন্দক শ্রেিান এিং র্ততীয়- িঞ্চম শ্রেণির কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর িই এর
িণরমাি অংন্দির আইণডয়া ৩ অনুসান্দর কাগন্দজর লম্বা ণস্ট্রি ততণরর শ্রকৌিল িলুন। এিং কীভান্দি উচ্চতা িণরমািক শ্রেল
ততণর করা যায় তা িলুন। এরির প্রণিক্ষিাণথ চন্দের েলগত ভান্দি উচ্চতা িণরমািক লম্বা শ্রেল ততণর করন্দত সময় ণেন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 59

 প্রন্দতযক েন্দলর শ্রেল ততণরর কাজ শ্রিষ হন্দল শ্রয শ্রকান একটি উচ্চতা িণরমািক শ্রেল শ্রেওয়ান্দল লাণগন্দয় ণেন। কীভান্দি
শ্রেণিকন্দক্ষ ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরা এই শ্রেল ততণরর ির ণনন্দজন্দের উচ্চতা িণরমাি করন্দি, কীভান্দি তা িাতায় ণলণিিদ্ধ করন্দি
তা কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর িই শ্রথন্দক সকলন্দক িড়ন্দত িলুন। শ্রকান অংি বুেন্দত সমস্যা হন্দল তা ভালভান্দি বুণেন্দয় ণেন।
কাজ-৩: তেঘ চয িণরমান্দির সিকচ এিং রূিান্তর
●

সময়- ১৫ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.৩ তেঘ চয িণরমান্দির একক ও রুিান্তর (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● অংিগ্রহিকাণরন্দের ণনন্দয় ৫ জন্দনর েন্দল ভাগ করুন এিং লাটাণরর মাধ্যন্দম ণমটার, শ্রসণম, ণমণম েল ণনি চারি করন্দিন।
● এিার ১ ণমটান্দরর েণড় সান্দথ েন্দলর নাম অনুযায়ী শ্রেল ণেন্দয় মািন্দত িলুন এিং েলীয়ভান্দি তা ণলন্দি রািন্দত িলুন।
● সকন্দলর মািার ির ১ণমটার=১০০ শ্রসণম= ১০০০ ণমণল এর সিকচ ও রুিান্তর ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর
বুন্দক প্রেত্ত েক অনুযায়ী অনুরুি একটি েক শ্রিান্দড চ এঁন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন।
● শ্রজাড়ায় অংিগ্রহিকাণরন্দের একটি শ্রিলা শ্রিলন্দত িলুন। প্রথমজন একট মান িলন্দি এিং শ্রনাট িাতায় তা ণলন্দি রািন্দি।
ণবতীয়জন শ্রিান্দড চর েকটি িাতায় এঁন্দক তা সংখ্যা কান্দড চর মাধ্যন্দম প্রকাি করন্দি। এভান্দি শ্রিলাটি র্লন্দত থাকন্দি।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

ণি: দ্র: আয়তন, ওজন ও সমন্দয়র শ্রক্ষন্দত্রও ণিণভন্ন একন্দকর মন্দধ্য সিকচ ও রুিান্তন্দরর িারনা শ্রেওয়ার জন্য ব্যিহার করা যায়।
িাটিারার শ্রযাগোঃ র্ততীয়- িঞ্চম শ্রেণির কন্দন্টন্ট িই এর িণরমাি অংন্দির আইণডয়া ৫ “িাটিারার শ্রযাগ” ণবতীয় শ্রেণির
কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর িই এর আইণডয়ার িারািাণহক রূিান্ততর। প্রণিক্ষিাণথ চরা ণনন্দজরা এই আইণডয়াটি িন্দড় ণনন্দিন এিং
কীভান্দি র্ততীয় শ্রেণির ণিক্ষাথীন্দের িাঠ োন করন্দিন তা শ্রেন্দি ণনন্দিন।
কাজ-৪: ওজন কাড চ
●

সময়- ১০ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.৬ ওজন কাড চ (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● অংিগ্রহিকাণরন্দের প্রন্দতযকন্দক এন্দফার সাইন্দজর কাগজ সরিরাহ করুন এিং ৮টি ওজন কাড চ ততণর করন্দত িলুন।
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত ণিিরি অনুযাণয় শ্রিান্দড চ িাটকারার মানগুন্দলা ণলন্দি ণেন এিং সিাইন্দক ওজন কান্দড চ তা ণলিন্দত
িলুন।
● কাজটি করার ণনয়ম িন্দল শ্রেওয়ার ির ণিণভন্ন ওজন্দনর মান ণলন্দি ণেন এিং প্রন্দতযকন্দক এন্দকক ওজন কান্দড চ তা প্রকাি করন্দত
িলুন।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: ওজন িন্দকট
●

সময়- ১৫ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.৭ ওজন িন্দকট (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক ওজন িন্দকট িানান্দনার জন্য কাগজ সরিরাহ করুন এিং কীভান্দি ওজন িন্দকট ততণর করন্দত হয়
তা শ্রেণিন্দয় ণেন। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সাহাে ণনন্দত িলুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 60

● এিার শ্রিাড চ ওজন্দনর মান ণলন্দি ণেন এিং সিাইন্দক ওজন িন্দকন্দট সাজান্দত িলুন। ণযণন প্রথন্দম সাজান্দত িারন্দিন ণতণন
হাততাণল ণেন্দিন।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

ণি: দ্র: আয়তন, ওজন ও সমন্দয়র শ্রক্ষন্দত্রও ণিণভন্ন একন্দকর মন্দধ্য সিকচ ও রুিান্তন্দরর িারনা শ্রেওয়ার জন্য ব্যিহার করা যায়।
কাজ-৬: কাগন্দজর ঘণড়
●

সময়- ১০ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৮.৮ কাগন্দজর ঘণড় (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত ণনন্দে চিনা কাগন্দজর ঘণড় িানান্দনার শ্রকৌিল শ্রেণিন্দয় ণেন। প্রন্দতযন্দক কাগন্দজর ঘণড় িানান্দত
প্রন্দয়াজনীয় আট চ শ্রিিার সরিরাহ করুন।
● প্রন্দতযন্দক কাগন্দজর ঘণড় িাণনন্দয় শ্রিান্দড চ ণলণিত সময় প্রেিচন করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৭: ওজন িাক্স
●

সময়- ১০ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.৩ ওজন িাক্স (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত গল্পটি আকষ চিীয়ভান্দি উিস্থািন করুন এিং েলীয়ভান্দি শ্রিলার জন্য অংিগ্রহিকাণরন্দের ৬টি
েন্দল ভাগ করুন।
● পুন্দি চ ততণরকৃত লটাণরর কাগজগুন্দলা শ্রটণিন্দল রাখুন এিং শ্রিান্দড চ কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত েকটি ততণর কন্দর ণেন।
● শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন এিং প্রথন্দম ৩টি েলন্দক শ্রিলায় অংিগ্রহি করন্দত আহ্বান জানান। এরির িরিণতচ ৩টি েলন্দক
শ্রিলন্দত িলুন।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

িঞ্চম ণেন
অণিন্দিিন-৪ : িণরমাি
ভূণমকা: ণবতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা প্রথমিান্দরর মত তেঘ চয, ওজন, আয়তন এিং সময় িণরমান্দির িারিা িায়। ণিণভন্ন আনেোয়ক
একটিণভটি এিং শ্রিলার মাধ্যন্দম হান্দত-কলন্দম কাজ করার মধ্য ণেন্দয় ণিক্ষাথীন্দের িণরমান্দির েক্ষতা বৃণদ্ধ করা এিং িণরমান্দির
সহজ সমস্যার সমািান করান্দনা হয়। এটি িণরমান্দির ণবতীয় অণিন্দিিন এিং পুন্দি চর িারািাণহকতা িজায় শ্ররন্দি র্ততীয়, র্তুথ চ
শ্রেণিন্দত িণরমান্দির অন্যান্য ণিণভন্ন শ্রক্ষত্র শ্রযমন: িণরসীমা, শ্রক্ষত্রফল প্রভৃণত এিং অন্যান্য ণিণভন্ন শ্রোট একক, ণিণভন্ন একন্দকর
মধ্যাকার সিকচ ও রূিান্তর এর িারিা ণেন্দত নতুন আইণডয়া সমূহ সাজান্দনা হন্দয়ন্দে।
এই অণিন্দিিন্দন, তেঘ চয, ওজন, িণরসীমা ণিিন শ্রিিান্দনার শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দি।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 61

ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিতেঘ চয িণরমাি শ্রিিার নতুন শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দি।
ওজন িণরমাি শ্রিিার নতুন শ্রকৌিল ব্যিহার করন্দত িারন্দি।
িণরসীমা িণরমান্দির িদ্ধণত ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দি।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

র্ততীয় শ্রেণির গণিত িাঠ্যপুস্তক, আনন্দে গণিত ণিণি িই, িি কাগজ (আট চ শ্রিিার/ কযান্দলন্ডান্দরর
কাগজ), সাো ও রণিন এন্দফার কাগজ িয চাপ্ত িণরমান্দি, শ্রেল, কাঁণর্, আঠা, ণিণভন্ন আকৃণতর কাঠি,
েণড়, আয়ত, িগ চ এিং ণত্রর্ভজ আকৃণতর কাগজ (প্রণিক্ষক কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর িই এর িণরসীমা এর
ণবতীয় কন্দন্টন্ট এর জন্য এই কাগজগুন্দলা ততণর কন্দর ণনন্দয় আসন্দিন।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: একণেন্দনর েণজচ
●

সময়- ১০ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.৪ একণেন্দনর েণজচ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত ণনন্দে চিনা অনুযাণয় েণড়/ণফতা/ শ্রমাটা সুতা ১ ণমটার িণরমান ণনন্দত িলুন। এিার ২জন কন্দর
সামন্দন ডাকুন এিং এন্দক অিন্দরর কিণজ ও শ্রকামর মািন্দত িলুন।
● প্রন্দতযন্দকর সামন্দনর শ্রটণিন্দলর িণরসীমা ণনি চারি করন্দত িলুন এিং শ্রনাট িাতাউ ণলিন্দত িলুন।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-২: আকৃণতর িণরসীমা
●

সময়- ১০ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.৫ আকৃণতর িণরসীমা (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ সরিরাহ করুন এিং ১টি িগ,চ ১টি আয়ত ও ১টি ণত্রর্ভজ ততণর করন্দত
িলুন।
● এিার এগুন্দলা িণরসীমা ণনি চয় করন্দত িলুন। ৪থ চ শ্রেণি ১২৩ পৃষ্টার িি চনা শ্রমাতান্দিক িণরসীমার প্রণক্রয়া ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: িগ চ ও আয়ত কাগন্দজর তুলনা
●

সময়- ১০ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.৬ িগ চ ও আয়ত কাগন্দজর তুলনা (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত ণনন্দে চিনা পুন্দি চ ততণরকৃত একটি িগ চ ও একটি আয়ত েলীয়ভান্দি সরিরাহ করুন এিং শ্রকানটি
িড় িা শ্রকানটি শ্রোট তা ণনি চয় করন্দত িলুন।
● শ্রকান েল কীভান্দি ণনি চয় করল তা জানন্দত র্ান। এিার কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক কাজটি ণনন্দয় আন্দলার্না
করুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 62

●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৪: শ্রক্ষত্রফন্দলর শ্রিলা
●

সময়- ১০ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.৭ শ্রক্ষত্রফন্দলর শ্রিলা (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● কীভান্দি ডন্দটর েক ততণর করন্দত হয় তা শ্রিান্দড চ এঁন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন এিং প্রন্দতকন্দক তা আঁকন্দত িলুন।
● শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল শ্রজাড়ায় শ্রিলন্দত িলুন।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: আকৃণতর শ্রক্ষত্রফল
●

সময়- ১০ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.৮ আকৃণতর শ্রক্ষত্রফল (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

চ
● পুন্দি চ ততণরকৃত একই মান্দির ২৪টি িগাকৃণতর
কাগজ শ্রনই এিং ৬টি িন্দগরচ কি চ িরাির ভাঁজ কন্দর ১২ ণত্রর্ভজ ততণর কণর।
● এিার প্রণতটি েন্দল ৩টি িগ চ ও ২টি ণত্রর্ভজ সরিরাহ কণর এিং এগুন্দলা ব্যিহার কন্দর ণিণভন্ন আকৃণত ততণর করন্দত িলুন।
● প্রন্দতযক েল শ্রথন্দক একজন এন্দস তাঁন্দের ততণরকৃত আকৃণত পুিণিন শ্রিান্দড চ টানান্দনা ণগ্রন্দড মাকচার ণেন্দয় আঁকন্দত িলুন। কনন্দটন্ট
শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক ণভন্ন ণভন্ন আকৃণতর শ্রক্ষত্রফল ণনন্দয় আন্দলার্না কণর।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

শ্রেণিকন্দক্ষর শ্রক্ষত্রফল প্রণিক্ষিাণথ চরা ণনন্দজরা এই আইণডয়াটি িন্দড় ণনন্দিন এিং কীভান্দি র্তুথ চ শ্রেণির ণিক্ষাথীন্দের িাঠ োন
করন্দিন তা শ্রেন্দি ণনন্দিন।
কাজ-৬: ণসণরঞ্জ ণেন্দয় আয়তন
●

সময়- ১০ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.১০ ণসণরঞ্জ ণেন্দয় আয়তন (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● প্রন্দতযক েন্দল ণভন্ন িণরমান্দনর িাণনসহ গ্লাস সুর্ণিহীন ণসণরঞ্জ সরিরাহ কণর এিং ণমণলণলটান্দর িাণন মািন্দত িলুন।
● একটি ১ণলটান্দরর শ্রিাতল, ২টি ৫০০ ণমণলণলটার এিং ২টি ২৫০ ণমণলণলটান্দরর শ্রিাতন্দলর শ্রেন্দল ওজন্দনর একন্দকর সিকচ ও
রুিান্তর ণনন্দয় আন্দলার্না করন।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৭: সময় িন্দকট

সময়- ২০ ণমণনট
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●

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.১১ সময় িন্দকট (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● প্রন্দতযকন্দক ওজন িন্দকট ততণরর অণভজ্ঞতা ণেন্দয় ৩টি িন্দকট সম্বণলত সময় িন্দকট ততণর করন্দত িলুন। শ্রজাড়ায় একজন
অিরজনন্দক ঘণ্টান্দক ণমণনন্দট ও শ্রসন্দকন্দন্ড এিং শ্রসন্দকন্ডন্দক ণমণনন্দট ও ঘন্টায় রুিান্তর করন্দত িলুন।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৮: িণরমান্দির হাণি

সময়- ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.১ িণরমান্দির হাণি (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কাগজ শ্রিন্দট স্ট্রাইি িানান্দনার শ্রকৌিলটি শ্রেণিন্দয় ণেন এিং সিাইন্দক ৪টি স্ট্রাইি ততণর করন্দত িলুন।
● প্রণতটি স্ট্রাইন্দি ণকভান্দি িণরমান্দির একক ণলিন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন। সিার শ্রলিা শ্রিষ হন্দল কীভান্দি একন্দকর মান গুন্দলা
ব্যিহার করন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-১০: অনুিীলন িাঠ

সময় ১০ ণমণনট

● অিসর সমন্দয় আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.5 েিণমন্দকর স্থানীয় মান-১ (৪থ চ শ্রেণি),
আইণডয়া ৯.৬ েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির শ্রযাগ-ণিন্দয়াগ (৪থ চ শ্রেণি) িন্দরর ণেন উিস্থািন্দনর জন্য সকল অংিগ্রহিকাণরন্দক
ভালভান্দি িড়ন্দত িলুন।
● আইণডয়াটির অনুিীলন িান্দঠর জন্য প্রন্দয়াজনীয় উিকরি সংগ্রহ ও ততণর কন্দর ণনন্দত িলুন। শ্রেণিকন্দক্ষ উিস্থািন্দনর জন্য ১০
ণমণনন্দটর উিন্দযাগী িাঠ িণরকল্পনা ততণর কন্দর ণনন্দত িলুন।

ষষ্ঠ ণেন
অণিন্দিিন-১ : আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত ও িণরমাি
ভূণমকা: এই অণিন্দিিন্দনর শুরুন্দত গতণেন্দনর অণিন্দিিন সমূন্দহর আইণডয়া ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করা হন্দি। ণিন্দিষ কন্দর
আইণডয়াগুন্দলা ণক উন্দেন্দশ্য প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দে এিং এগুন্দলার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি তা িয চান্দলার্না করা হন্দি।
ণবতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা প্রথমিান্দরর মত তেঘ চয, ওজন, আয়তন এিং সময় িণরমান্দির িারিা িায়। ণিণভন্ন আনেোয়ক
একটিণভটি এিং শ্রিলার মাধ্যন্দম হান্দত-কলন্দম কাজ করার মধ্য ণেন্দয় ণিক্ষাথীন্দের িণরমান্দির েক্ষতা বৃণদ্ধ করা এিং িণরমান্দির
সহজ সমস্যার সমািান করান্দনা হয়। এরই িারািাণহকতায়, র্ততীয়, র্তুথ চ শ্রেণিন্দত িণরমান্দির অন্যান্য ণিণভন্ন শ্রক্ষত্র শ্রযমন:
িণরসীমা, শ্রক্ষত্রফল ণনি চয় কন্দর িণরমাি করার শ্রকৌিল িি চনা কন্দর আইণডয়াসমূহ সাজান্দনা হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিণিণভন্ন আকৃণতর শ্রক্ষত্রফল ণনি চয় কন্দর িণরমাি করন্দত িারন্দি।

সময়

১২০ ণমণনট
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ণিক্ষা উিকরি

র্ততীয় শ্রেণির গণিত িাঠ্যপুস্তক, আনন্দে গণিত ণিণি িই, িি কাগজ (আট চ শ্রিিার/ কযান্দলন্ডান্দরর
কাগজ), সাো ও রণিন এন্দফার কাগজ িয চাপ্ত িণরমান্দি, শ্রেল, কাঁণর্, আঠা, ণিণভন্ন আকৃণতর কাঠি,
েণড়, আয়ত, িগ চ এিং ণত্রর্ভজ আকৃণতর কাগজ (প্রণিক্ষক কন্দন্টন্ট শ্রডণলভাণর িই এর িণরসীমা এর
ণবতীয় কন্দন্টন্ট এর জন্য এই কাগজগুন্দলা ততণর কন্দর ণনন্দয় আসন্দিন।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত

সময়-৩০ ণমণনট

● অংিগ্রহিকারীন্দের সিাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাণনন্দয় ণেন্দনর কায চক্রম শুরু করন্দিন। সিাইন্দক সাণরিদ্ধভান্দি োণড়ন্দয় সুন্দর সুন্দর জাতীয়
সংগীত গাইন্দত িলুন এিং ণনন্দজও অংিগ্রহিকারীন্দের সন্দি গাইন্দিন ।
● গতণেন্দনর অণিন্দিিন্দনর আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি িলন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর আইণডয়াগুন্দলা শ্রকান উন্দেন্দশ্য এিং এগুন্দলা
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি িলন্দত উৎসাণহত করুন। একজন িলার ির অন্য শ্রকঊ আন্দরা ণকছু সংন্দযাজন করন্দত
র্ান ণকনা জানন্দত র্ান এিং সিাইন্দক অংিগ্রহি করন্দত উৎসাণহত করুন।
● এিার গতণেন্দনর অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অনুিীলন িান্দঠর আইণডয়াগুন্দলা সিাই িন্দড়ন্দে ণকনা এিং উিকরি সংগ্রহ কন্দরন্দেন ণকনা
জানন্দত র্ান। সিার িড়া ও উিকরি ততণর করা সিন্দকচ ণনণিত হন্দয় ৩ জন অংিগ্রহিকাণরন্দক এক এক কন্দর উিস্থািন্দনর
জন্য সামন্দন ডাকুন। শ্রিয়াল রািন্দত হন্দি িারািাণহকভান্দি সকল অংিগ্রহিকাণর শ্রযন অনুিীলন িান্দঠ অংিগ্রহি কন্দরন।
● একটি অনুিীলন িাঠ শ্রিষ হওয়ার ির এ িাঠ সিন্দকচ মন্তব্য করন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর শ্রেণি িান্দঠ শ্রকান প্রকার অসংগণত
থাকন্দল আন্দলার্নার মাধ্যন্দম তা ণনরসন করুন।
এিার অনুিীলন িাঠ শ্রিষ কন্দর ণেন্দন অন্যান্য কমচসুণর্ন্দত মন্দনান্দযাগ সণন্নন্দিি করুন।
কাজ-২: দূরন্দত্বর িাজল

সময়- ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.২ দুরন্দত্বর িাজল (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
একটি শ্রিাষ্টার শ্রিিান্দর ম্যান্দির েণি টাণনন্দয় ণেন এিং সিাইন্দক অনুরুি েণি আঁকন্দত িলুন। এই ম্যান্দির এক স্থান শ্রথন্দক
অন্য স্থান্দন যাওয়ার রাস্তা আঁকন্দত িলুন এিং এর দুরত্ব ণলিন্দত িলুন।
● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক থাকা প্রশ্ন গুন্দলার সমািান করন্দত ণেন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২ ১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন।/যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: ওজন্দনর একন্দকর সিকচ ও রুিান্তর
●

সময়- ১৫ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.৩ ওজন্দনর একন্দকর সিকচ ও রুিান্তর
িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত শ্রকৌিন্দল িণরমান্দির হাণিন্দত ওজন্দনর একক গুন্দলা ণলিন্দত িলুন।
● সকল প্রণিক্ষিাথীন্দের কাগন্দজর টুকন্দরা সরিরাহ করুন। শ্রিান্দড চ ওজন্দনর িণরমাি ও শ্রয একন্দক রূিান্তর করন্দত হন্দি তা ণলি
ণেন।
● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 65

ওজন্দনর শ্রযাগ ণিন্দয়াগোঃ অনুরূি কাজ র্তুথ চ শ্রেণনন্দতও ণেল তাই এটি অনুিীলনী িা িন্দড় বুোর মত ণকছুন্দত ণক শ্রেয়া সম্ভি?

কাজ-৪: িহুর্ভজ আকৃণতর শ্রক্ষত্রফল
●

সময়- ১৫ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.৬ িহুর্ভজ আকৃণতর শ্রক্ষত্রফল (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● শ্রিান্দড চ একটি আকৃণত এঁন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন এিং প্রন্দতকন্দক তা আঁকন্দত িলুন।
● এই আকৃণতর শ্রক্ষত্রফল ণকভান্দি শ্রির করন্দত হন্দি শ্রিান্দড চ শ্রেণিন্দয় ণেন। এরির ণকছু আকৃণত শ্রিান্দড চ এন্দক িাণকন্দের িাতায়
তুলন্দত িলুন। শ্রতালা শ্রিষ হন্দল আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক থাকা ণনয়ম অনুসান্দর একটি ওয়াকচিীট ততণর
করন্দত িলুন।
● সকন্দলর ততণরকৃত ওয়াকচিীট জমা ণেন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৫: সামান্তণরক ও ণত্রর্ভন্দজর শ্রক্ষত্রফল

সময়- ২০ ণমণনট

●

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.৭ সামান্তণরক ও ণত্রর্ভন্দজর শ্রক্ষত্রফল (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

●

পূন্দি চই শ্রিান্দড চ িা পুি ণিন শ্রিান্দড চ একটি ণগ্রড র্াট চ প্রস্তুত কন্দর রাখুন।

● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত ণনন্দে চিনা পুন্দি চ ততণরকৃত একটি আয়ত ও একটি ণত্রর্ভজ আকৃণতর কাগন্দজর টুকন্দরা েলীয়ভান্দি
সরিরাহ করুন।
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত ণনন্দে চিনা অনুসরি কন্দর ণকভান্দি কাজটি করন্দত হন্দি তা শ্রেণিন্দয় ণেন। পুনরায় প্রণিক্ষিাথীন্দের
কাজটি করন্দত ণেন ।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: অণিিষ চ

সময়- ১৫ ণমণনট

●

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.১০ অণিিষ চ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

●

কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর প্রেত্ত অণিিন্দষ চর র্াট চটি টাণনন্দয় ণেন এিং অণিিন্দষ চর প্রাথণমক িারিা ণনন্দয় প্রণিক্ষিাথীন্দের প্রশ্ন
করুন।

●

শ্রিান্দড চ ণকছু সাল ণলন্দি ণেন্দয় শ্রকান শ্রকান সাল অণিিষ চ তা ণনি চয় করন্দত ণেন।

●

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক শ্রেিান্দনা উিান্দয় িান্দি িান্দি অণিিষ চ ণনি চন্দয়র শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করুন।

●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
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কাজ-৭: ২৪ ঘন্টার ঘণড়
●

সময়- ১৫ ণমণনট

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.১২, ২৪ ঘন্টার ঘণড় (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল।

● িইন্দয় প্রেত্ত আন্তজচাণতক সময় রীণতর ণস্ট্রিটি পূন্দি চই ততণর কন্দর শ্রেয়ান্দল লাণগন্দয় ণনন্দিন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

ষষ্ঠ ণেন

অণিন্দিিন-২ : জযাণমণত
ভূণমকা: প্রাথণমক জযাণমণতন্দত ২টি শ্রমৌণলক িারিা ণনন্দয় ব্যািক আন্দলার্না করা প্রন্দয়াজন। এর একটি হন্দলা ণিন্দু অন্যটি হন্দলা
শ্ররিা। এিান্দন শ্ররিা ণনন্দয় মুল আন্দলার্না করা হন্দি, তল ও শ্রকান্দির প্রাথণমক িারিা শ্রেওয়ার প্রয়াস শ্রনওয়া হন্দয়ন্দে । এ অধ্যায়টি
আন্দলার্নার জন্য রণি, শ্ররিা ও শ্ররিাংন্দির িারিা স্পষ্ট করা প্রন্দয়াজন। এিান্দন ব্যিহাণরক কান্দজর মাধ্যন্দম শ্ররিা সিন্দকচ জানা,
তল ও শ্রকান্দি িারিা স্পষ্ট করার জন্য ণিণভন্ন কাজ ও শ্রিলার মধ্য আইণডয়াগুন্দলা উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিশ্ররিা, তল ও শ্রকান্দির শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

টিসুয িক্স, েণড়, মাকচার শ্রিন।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: আমার িাসরুম

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৩ আমার িাসরুম (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ একটি িাসরুম সদৃি েণি আঁকুন এিং ণজজ্ঞাসা করুন এটি ণকন্দসর েণি?এই আইণডয়ার উন্দেশ্য িি চনা কন্দর সিাইন্দক
িাতা তা আঁকন্দত িলুন।
● এিার কন্দয়কজন অংিগ্রহিকাণরন্দক সামন্দন এন্দন িা অিস্থান িণরিতচন কন্দর ণিন্দু ও শ্ররিার িারনা কীভান্দি ণিক্ষাথীন্দের
ণেন্দত হন্দি তা িি চনা করুন।
● শ্রিান্দড চ িাসরুন্দমর েণি এঁন্দক কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 67

কাজ-২: শ্ররিার শ্রিলা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৪ শ্ররিার শ্রিলা (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● অংিগ্রহিকারীন্দের ৫টি েন্দল ভাগ কন্দর শ্রিলাটি সিন্দকচ িলুন শ্রয প্রণতন্দযাণগতার মাধ্যম আমরা প্রন্দতযক েন্দল একটি কন্দর
শ্ররিা আঁকি।
● শ্রিান্দড চ দুই প্রান্দন্ত দু’টি উলম্ব শ্ররিা শ্রটন্দন ণেন্দিন এিং িলুন শ্রয েল আন্দগ শ্ররিা শ্রটন্দন শ্রিষ করন্দত িারন্দি শ্রস েল ণিজয়ী হন্দি।
● শ্রটণিন্দল রণক্ষত ণিণভন্ন শ্রসণন্টণমটার শ্রলিা কাড চ লটাণরর মাধ্যন্দম উঠিন্দয় শ্ররিা আঁকন্দি।
● িাসরুন্দমর েণি এঁন্দক কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: তন্দলর িারিা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৫ তন্দলর িারিা (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● একটি টিসুযিক্স ও শ্রিণিল ণনন্দয় গণড়ন্দয় যাওয়া শ্রেিান এিং ২/১জনন্দক শ্রডন্দক তা করন্দত িলুন। িন্দক্সর কয় িান্দি শ্রিণিলটি
গণড়ন্দয় যান্দি। িলার ির তন্দলর িারিা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● এিার কাগজ ভাজ কন্দর তন্দলর িারিা ণেন। শ্রেণি কন্দক্ষর ণিণভন্ন িস্তু শ্রেণিন্দয় শ্রকানটি তল ণর্ণিত করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: িাসরুন্দমর শ্রকান্দির িারিা

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৬ েণড় ণেন্দয় শ্রকাি (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● একজন অংিগ্রন্দহািকারীন্দক িাসরুম ণিন্দির্না কন্দর শ্রিান্দড চ র্ারন্দকানা একটি িক্স এঁন্দক ণনন্দজর অিস্থান ণর্ণিত করন্দত িলুন।
অন্য জনন্দক শ্রিান্দড চ আসা ণর্ণিত করন্দত িলুন এিং আর একজনন্দক শ্রসাজা এন্দস শ্রকানান্দকাণন যাওয়া ণর্ণিত করন্দত িলুন।
এভান্দি ণিন্দু, সরল শ্ররিা ও শ্রকাি আঁকার িারনা স্পষ্ট হন্দি।
● এিার প্রন্দতযন্দক কাগজ ণেন্দয় র্ারন্দকানা ৪ ভাঁজ কন্দর সমন্দকাি এিং ৩ ভাঁজ কন্দর সুক্ষ্মন্দকাি ও স্থুলন্দকাি ততণর করন্দত িলুন।
● কীভান্দি ণিক্ষাথীন্দের অংিগ্রহন্দির মাধ্যন্দম শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৫: ডট কাগন্দজ শ্রকাি ও র্তুর্ভচজ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৭ ও ৯.৮ ডট কাগন্দজ শ্রকাি ও র্তুর্ভচজ (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● অংিগ্রন্দহািকারীন্দের শ্রজাড়ায় একটি কন্দর ডট কাগজ সরিরাহ করুন এিং শ্রিলার ণনয়মটি িন্দল ণেন্দয় শ্রকাি এিং র্তুর্ভচজ
ততণর করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: ণজও শ্রিাড চ

সময় ১০ ণমণনট
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 68

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৯ ণজও শ্রিাড চ (৩য় শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কীভান্দি একটি কাগন্দজ সমান দুরন্দত্ব ডট এঁন্দক ণজও শ্রিাড চ ততণর করন্দত হয় তা শ্রিান্দড চ এঁন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন।
● প্রন্দতযক অংিগ্রন্দহািকারীন্দক িাতায় সমান দুরত্ব ণেন্দয় ২৫টি ডট এঁন্দক ণজও শ্রিাড চ ততণর করন্দত িলুন। ডটগুন্দলা শ্রজাড়া ণেন্দয়
আকষ চিীয় েণি আঁকন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৭: েণড় ণেন্দয় শ্রকাি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.২ ও ১২.৩ েণড় ণেন্দয় শ্রকাি (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ৪ জন অংিগ্রহিকারীন্দক সামন্দন আসন্দত িলুন এিং প্রণত ২ জনন্দক একটি করা েণড় ণেন। কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা
শ্রমাতান্দিক ণিণভন্ন জযাণমণতক আকৃণত ততণর করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৮: কাগন্দজর ণক্রন্দকট

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.৪ কাগন্দজর ণক্রন্দকট (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● শ্রিান্দড চ একটি বৃত্ত আঁকুন এিং সমান ৪ ভান্দগ ভাগ করুন। এিার একটি সমন্দকাি শ্ররন্দি সুক্ষ্মন্দকাি ও স্থুলন্দকাি প্রস্তুত করুন।
েন্দল এই কাজটি একটি কাগন্দজ করন্দত িলুন।
● ণক্রন্দকট শ্রিলার ণনয়মটি িলুন এিং েন্দল সিাইন্দক শ্রিলন্দত িলুন।
● ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় উিকরি ততণর কন্দর কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক
িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

ষষ্ঠ ণেন

অণিন্দিিন-৩ : জযাণমণত
ভূণমকা: এটি জযাণমণতর ২য় অণিন্দিিন, এর মাধ্যন্দম প্রাথণমক িয চান্দয়র জযাণমণতর শ্রকাি ও র্তুর্ভচন্দজর িারিা শ্রেওয়ার শ্রর্ষ্টা করা
হন্দয়ন্দে। এিান্দন শ্রত ২টি শ্রমৌণলক িারিা ণনন্দয় ব্যািক আন্দলার্না করা প্রন্দয়াজন। এর একটি হন্দলা ণিন্দু অন্যটি হন্দলা শ্ররিা। এিান্দন
শ্ররিা ণনন্দয় মুল আন্দলার্না করা হন্দি। এ অধ্যায়টি আন্দলার্নার জন্য রণি, শ্ররিা ও শ্ররিাংন্দির িারিা স্পষ্ট করা প্রন্দয়াজন। এিান্দন
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিণত্রর্ভজ ও র্তুর্ভচজ আকৃণতর িারিা ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 69

ণিক্ষা উিকরি

গণিত িাঠ্যপুস্তক, কাড চন্দিাড চ িা িি কাগজ ণেন্দয় ততণর ণতনন্দকানাকার িি চন্দতর েণি, ণিির্াট চ,
মাকচার শ্রিন, শ্রিিার স্টযান্ড, শ্রিাড চ, িাম, আট চ শ্রিিার, ঘনক/ণত্রর্ভজাকার ঘনিস্তু।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরিোঃ
কাজ-১: ণতন কাঠিন্দত ণত্রর্ভজ

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.৫ ণতন কাঠিন্দত ণত্রর্ভজ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● েলীয়ভান্দি সমান আকৃণতর ৩টি কাঠি ণেন এিং ণত্রর্ভজ িানান্দত িলুন। (তন্দি কাঠিগুন্দলা েলীয়ভান্দি শ্রযন ণভন্ন আকৃণতর
হয়।)
● এিার একটি কন্দর কাঠি েন্দল ণিণনময় কন্দর ণত্রর্ভজ িানান্দত িলুন। শ্রিয়াল কন্দর শ্রেখুন শ্রকান েল ণত্রর্ভজ িানান্দত ব্যথ চ হন্দয়ন্দে
ণকনা।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: ইন্দচ্ছমত ণত্রর্ভজ িানাই

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.৬ ইন্দচ্ছমত ণত্রর্ভজ িানাই (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রণত েন্দল ৩টি কন্দর েণড় সরিরাহ কণর এিং কতগুন্দলা ণভন্ন আকৃণত ণত্রর্ভজ িানান্দত িলুন এিং শ্রিান্দড চ এগুন্দলা আঁকন্দত
িলুন।
● ণত্রর্ভজগুন্দলা ণনন্দয় সমিাহু, সমণবিাহু ও ণিষমিাহু ণত্রর্ভজ সিন্দকচ আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: শ্রতন্দরা ণগন্দটর ণত্রর্ভজ

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১২.৭ শ্রতন্দরা ণগন্দটর ণত্রর্ভজ (৪থ চ শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকারীন্দক একটি কন্দর েণড় সরিরাহ কন্দর কীভান্দি শ্রতরী ণগট ণেন্দত হয় শ্রেণিন্দয় ণেন এিং সিাইন্দক তা
ততণর করন্দত িলুন।
●

এিার ৩জন একটি ব্যিহার কন্দর সমিাহু, সমণবিাহু ও ণিষমিাহু ণত্রর্ভজ িানান্দত িলুন।

● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
ণি: দ্র: শ্রতন্দরা ণগন্দটর েণড়টি িরিণতচন্দত ব্যিহান্দরর জন্য সংরক্ষি করন্দত িলুন।

কাজ-৪: ণজওন্দিাড চ

সময় ১৫ ণমণনট
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● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ণজওন্দিাড চ িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল
িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● একটি ণজওন্দিাড চ পুিণিন শ্রিান্দে চ টাণনন্দয় জযাণমণতক ণিণভন্ন আকৃণত ণনন্দয় ঘর িা অন্য ণকছু এঁন্দক শ্রেিান। সিাইন্দক একটি
কন্দর ণজওন্দিাড চ সরিরাহ কন্দর ণিণভন্ন ণকছু আঁকন্দত িলুন।
● িাঠ্যপুস্তন্দক প্রেত্ত ণজওন্দিাড চ ণেন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত
উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৫: বৃন্দত্তর িাইন্দর বৃত্ত

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া বৃন্দত্তর িাইন্দর বৃত্ত িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● অংিগ্রহিকারীন্দের প্রণিক্ষি কন্দক্ষ ব্যিহ্রত উিকরি ণেন্দয় ণভন্ন উিান্দয় কীভান্দি বৃত্ত আঁকা যায় িলন্দত িলুন এিং এঁন্দক
শ্রেিান্দত িলুন।
● অন্য উিান্দয় আঁকা যায় ণকনা ণজজ্ঞাসা করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: র্তুর্ভচজ ণর্ণন (সামন্তণরক ও োণিণজয়াম)

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১১.১ র্তুর্ভচজ ণর্ণন (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক েন্দল একটি কন্দর োিিান্দরন্ট সীট/কাগজ ণেন্দয় ২টি ণভন্ন মান্দির আয়ত (বেঘ চ এক শ্ররন্দি ২টি ণভন্ন প্রন্দস্থ) এিং একটি
সমণবিাহু ণত্রর্ভজ ততণর করন্দত িলুন।
● এিার ২টি আয়ত একটি আর একটির উির শ্ররন্দি এিং একটি আয়ন্দতর উির ণত্রর্ভজটি শ্ররি ণভন্ন আকৃণতর র্তুর্ভচজ আঁকন্দত
িলুন। অন্দনক সংখ্যক র্তুর্ভজচ আঁকন্দত উৎসাণহত করুন।
● সামন্তণরক ও োণিণজয়াম সিন্দকচ িি চনা কন্দর এগুন্দলা ণর্ণিত করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

ষষ্ঠ ণেন
অণিন্দিিন-৪ : জযাণমণত
ভূণমকা: প্রাথণমক জযাণমণতন্দত ২টি শ্রমৌণলক িারিা ণনন্দয় ব্যািক আন্দলার্না করা প্রন্দয়াজন। এর একটি হন্দলা ণিন্দু অন্যটি হন্দলা
শ্ররিা। এই অণিন্দিিন্দন আন্দলার্নার জন্য র্তুর্ভচজ, বৃত্ত, বৃন্দত্তর ব্যাসাি চ মািা, বৃত্ত শ্রথন্দক র্তুর্ভচজ ততণর করা সিণকচত িারিা স্পষ্ট
করা হন্দি।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 71

ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগি

১ম ও ২য় শ্রেণির উিন্দযাগী জযাণমণতক আকৃণতর িারিা ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

গণিত িাঠ্যপুস্তক, কাড চন্দিাড চ িা িি কাগজ ণেন্দয় ততণর ণতনন্দকানাকার িি চন্দতর েণি, ণিির্াট চ,
মাকচার শ্রিন, শ্রিিার স্টযান্ড, শ্রিাড চ, িাম, আট চ শ্রিিার, ঘনক/ণত্রর্ভজাকার ঘনিস্তু।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: শ্রফণক্সিল র্তুর্ভজচ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১১.৩ শ্রফণক্সিল র্তুর্ভজচ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ৪ সমান তেন্দঘ চর ণস্টি ণেন্দয় পুিণিন শ্রিান্দড চ একটি িগ চ ততণর করুন এিং িগ চ সিন্দকচ আন্দলার্না করুন।
● এিার ণনন্দর্ অংি সামন্দন শ্রটন্দন রম্বস ততণর করুন এিং িণরিণতচত রম্বস ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। এিার ২/৩জনন্দক দু’টি
অিস্থার িাথ চকয সিন্দকচ িলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-২: শ্রতন্দরা ণগন্দটর র্তুভূচজ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১১.৪ শ্রতন্দরা ণগন্দটর র্তুর্ভচজ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● অংিগ্রন্দহািকারীন্দের সামন্দন শ্রডন্দক র্তুর্ভচজ ও আয়তন্দক্ষত্র িানান্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: র্ার কাঠির শ্রিলা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১১.৫ র্ার কাঠির শ্রিলা (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক েন্দল ৪টি কাঠি সরিরাহ করুন এিং ১ শ্রস: ণম: কন্দর মাকচার ণেন্দয় োগ ণেন্দত িলুন। োগ শ্রেওয়ার ির ৪ শ্রকানায়
ুঁ ণেন্দয় শ্রেঁন্দি ণেন্দত িলুন।
িি চনা শ্রমাতান্দিক সুতা
● এিার কীভান্দি িাঁিা কাঠি ণেন্দয় ণনণে চষ্ট মান্দির িগ,চ শ্রকান, আয়তন্দক্ষত্র ও সমন্তণরক িানান্দত হয় শ্রেণিন্দয় ণেন এিং েন্দল
সিাইন্দক কাজটি করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: িাস্তন্দি নানা আকান্দরর র্তুর্ভচজ ততণর

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১১.৬ িাস্তন্দি নানা আকান্দরর র্তুর্ভচজ ততণর (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
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● প্রন্দতযক েন্দল প্রন্দয়াজনীয় কাঠি সরিরাহ করুন এিং ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ শ্রস: ণম: মান্দির ৪টি কন্দর কাঠি ততণর করন্দত িলুন।
● কাঠি ব্যিহার কন্দর ণিণভন্ন মান্দির (ন্দযমন, ৩ শ্রস:ণম: আকান্দরর িগ চ িা ৬x৩ শ্রস:ণম: আকান্দরর আয়ত, ইতযাণে) আয়ত ও
িগ চ ততণর করন্দত িলুন
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৫: বৃত্ত িণরণর্ণত

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১১.৭ বৃত্ত িণরণর্ণত (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক কাগজ ণেন্দয় কীভান্দি বৃত্ত ততণর করন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন। একটি কাগন্দজর
উির গ্লাস ণেন্দয় বৃত্ত আঁকুন, শ্রসই বৃত্ত ৪ ভাঁজ কন্দত শ্রেেণিন্দু ণর্ণিত করুন, তারির শ্রিন্দট জযা ও ব্যাসাি চ শ্রির করুন।
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক অনুরুিভান্দি তা করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৬: বৃন্দত্তর ব্যাসাি চ মািা

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১১.৮ বৃন্দত্তর ব্যাসাি চ মািা (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক েন্দল ৫টি শ্রিাতন্দলর ণেণি সরিরাহ করুন। ণেণিগুন্দলা সাণজন্দয় কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক ণর্কন
কাগজ ণেন্দয় ব্যাসাি চ ণনি চয় করন্দত িলুন। ব্যাসাি চ শ্রমন্দি দুরত্ব ণনি চয় করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৭: বৃত্ত ণেন্দয় িগ চ

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া.১১.৯ বৃত্ত ণেন্দয় িগ চ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযকন্দক ১টি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ সরিরাহ করুন। এিার কাগজ ণেন্দয় ৪টি ণস্টি িাণনন্দয় আঁটা ণেন্দয় বৃত্ত ততণর করুন
এিং মাে িরাির োগ ণেন।
● বৃত্তগুন্দলা আঁটা ণেন্দয় একটি সান্দথ আর একটি লাণগন্দয় ণেন এিং োগ িরাির কাটন্দল শ্রকান িরন্দির আকৃণত িাওয়া যান্দি
িলন্দত িলুন।
● এিার োগ িরাির শ্রকন্দট শ্রেণিন্দয় ণেন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
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সপ্তম ণেন

অণিন্দিিন ১ : আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত এিং গড় ও িতকরা
ভূণমকা: এই অণিন্দিিন্দনর শুরুন্দত গতণেন্দনর অণিন্দিিন সমূন্দহর আইণডয়া ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করা হন্দি। ণিন্দিষ কন্দর
আইণডয়াগুন্দলা ণক উন্দেন্দশ্য প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দে এিং এগুন্দলার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি তা িয চান্দলার্না করা হন্দি।
এ অণিন্দিিন্দন প্রাথণমক গণিন্দত গড় ও িতকরা অধ্যায় ণনন্দয় কাজ করা হন্দি। প্রথন্দম গড় এিং িরিণতচন্দত িতকরা ণনন্দয় আন্দলার্না
করা হন্দি। একই িরন্দির সংখ্যা িা রাণির একটি েন্দলর গড় যা ঐ েলটির প্রণতণনণিত্ব কন্দর। এই অণিন্দিিন্দন কতগুন্দলা রাণির
শ্রযাগফলন্দক রাণির সংখ্যা বারা ভাগ কন্দর গড় ণনি চয় এিং ণভন্নভান্দি গড় শ্রির করার প্রণক্রয়া ণনন্দয় কাজ করা হন্দি।
িতকরা হন্দলা একটি ভগ্াংন্দির রুি। িতকরা হন্দল একটি ভগ্াংন্দির হর সিসময় ১০০ হন্দি। তাই িতকরার িারিা ণিক্ষাথীন্দের
ণনকট স্পষ্ট করার জন্য সহজ কন্দয়কটি আইণডয়া এই অণিন্দিিন্দন উিস্থািন করা হন্দি। তাোড়া সরল মুনাফা এিং লাভ ও ক্ষণত
ণনি চয় করা শ্রকৌিল িতকরার মাধ্যন্দম জানার ব্যিস্থা শ্রনওয়া হন্দয়ন্দে।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগি● গড় ণনি চন্দয়র শ্রকৌিল ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।
● িতকরা সিণকচত সমস্যা সমািান্দনর প্রণিয়া িি চনা করন্দত িারন্দি।

সময়

১২০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

মান্দি চল, কাগন্দজর ণস্ট্রি, িাঠ্যপুস্তক।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত

সময়-১০ ণমণনট

● অংিগ্রহিকারীন্দের সিাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাণনন্দয় ণেন্দনর কায চক্রম শুরু করন্দিন। সিাইন্দক সাণরিদ্ধভান্দি োণড়ন্দয় সুন্দর সুন্দর জাতীয়
সংগীত গাইন্দত িলুন এিং ণনন্দজও অংিগ্রহিকারীন্দের সন্দি গাইন্দিন ।
● গতণেন্দনর অণিন্দিিন্দনর আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি িলন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর আইণডয়াগুন্দলা শ্রকান উন্দেন্দশ্য এিং এগুন্দলা
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি িলন্দত উৎসাণহত করুন। একজন িলার ির অন্য শ্রকঊ আন্দরা ণকছু সংন্দযাজন করন্দত
র্ান ণকনা জানন্দত র্ান এিং সিাইন্দক অংিগ্রহি করন্দত উৎসাণহত করুন।

কাজ-১: গড় ণিণি

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.১ গড় ণিণি (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● েলীয়ভান্দি ১জনন্দক ১৬টি, অন্য ৩জনন্দক ১৮, ১৮ ও ২০টি মান্দি চল ণেন্দয় সমানভান্দি ভাগ করন্দত িলুন।
● শ্রয েল আন্দগর করন্দত শ্রিন্দরন্দে শ্রস েলন্দক সামন্দন শ্রডন্দক কীভান্দি কন্দরন্দে তা িলন্দত িলুন। এিান্দন প্রথম ও ণবতীয় শ্রেণিন্দত
অজচন করা শ্রযাগ ও ভান্দগর িারিা পুনরাবৃণত্ত কন্দর একত্র করন্দল শ্রযাগ করন্দত হয় এিং িন্টন করন্দত হন্দল ভাগ করন্দত হয় তা
ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 75

কাজ-২: ণভন্নভান্দি গড় কণর

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.২ ণভন্নভান্দি গড় কণর (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণর ণর্কন কাগন্দজর ণস্ট্রি িাণনন্দয় ১০, ৫, ২ এিং ১ এর ব্লক ততণর করন্দত িলুন।
● এিার শ্রিান্দড চ কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক একটি অংক ণলন্দি ণেন এিং কীভান্দি ব্লক ব্যিহার কন্দর গড় ণনি চয়
করন্দত হয় শ্রেণিন্দয় ণেন।
● সিাই করার ির তা যার্াই করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: লাইন গুণি গড় কণর

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৩ লাইন গুণি গড় কণর (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● দুইজন অংিগ্রহিকাণরন্দক সাণমন্দন শ্রডন্দক ২টি িাঠ্যপুস্তক ণেন্দয় শ্রযন্দকান পৃষ্টা শ্রির কন্দর লাইন গুন্দি শ্রির করন্দত িলুন।
কীভান্দি লাইন গুিন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন। এই কাজ কন্দয়ক িার করার জন্য িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৪: গন্দড় গন্দড় গড়

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ৯.৪ গন্দড় গন্দড় গড় (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● দুইজন অংিগ্রহিকাণরন্দক সাণমন্দন শ্রডন্দক ২টি িাঠ্যপুস্তক ণেন্দয় শ্রযন্দকান পৃষ্টা শ্রির কন্দর লাইন গুন্দি শ্রির করন্দত িলুন।
কীভান্দি লাইন গুিন্দত হয় তা শ্রেণিন্দয় ণেন। এই কাজ কন্দয়ক িার করার জন্য িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

িতকরা

কাজ-১: ১০০ ণগ্রন্দড িতকরা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.১, ১০০ ণগ্রন্দড িতকরা (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রণতটি েন্দল একটি কন্দর ১০০ ণগ্রন্দডর সীট এিং ২ রংন্দয়র ২টি শ্রিণিল সরিরাহ করুন। শ্রোট শ্রোট কাগন্দজ ১-১০ ণলন্দি ভাজ
কন্দর রাখুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 76

● এিার লটাণরর মাধ্যন্দম প্রাপ্ত সংখ্যা শ্রিণিল ণেন্দয় ২ জন রং করন্দি। রং করার ির শ্রক কতগুন্দলা রং কন্দরন্দে তা গুন্দি িলন্দত
হন্দি। শ্রয েল আন্দগ শ্রিষ করন্দত িারন্দি তাঁন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২জন্দনর রং করা ঘন্দরর সংখ্যা িতকরায় প্রকাি করন্দত িলুন।
● এিার শ্রিান্দড চ ১০টি ঘর সম্বণলত একটি েক আঁকুন এিং সিাইন্দক িাতায় তা আঁকন্দত িলুন। কন্দয়কটি ঘর রং কন্দর তা
ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন। এিার হর ও লন্দির সান্দথ ১০ গুি কন্দর িতকরায় প্রকাি করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-২: শ্রিলন্দত শ্রিলন্দত িতকরায় রুিান্তর

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.২ শ্রিলন্দত শ্রিলন্দত িতকরায় রুিান্তর (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ
অনুসরি কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ৩০টি কাগন্দজর টুকরা অন্দি চন্দক িতকরা এিং িাণক অন্দি চন্দক ভগ্াংি ণলন্দি শ্রগাল িল ততণর করুন। প্রন্দতযক অং
িগ্রহিকাণরন্দক একটি িল সরিরাহ করুন।
● এিার শ্রিান্দড চ ২৪/১০০ ণলন্দি যান্দের হান্দত িতকরা আন্দে তাঁন্দের িাতায় িতকরা ণলিন্দত িলুন। আিার শ্রিান্দড চ ০.৫৪ ণলন্দি
যান্দের হান্দত িতকরা আন্দে তাঁরা িতকরা এিং যাঁন্দের হান্দত ভগ্াংি আন্দে তাঁরা ভগ্াংি িানান্দি।
●

হান্দতর িতকরা ও ভগ্াংি ণনন্দজন্দের মান্দে িণরিতচন কন্দর ণনন্দত িলুন এিং শ্রিান্দড চ ণিণভন্ন সংখ্যা ণলন্দি ণেন। শ্রসই
অনুযায়ী অনুিীলন করন্দত িলুন।

● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: ণস্ট্রন্দি িতকরা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.৩ ণস্ট্রন্দি িতকরা (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ১০ শ্রস: ণম: আকান্দরর একটি ণস্ট্রি শ্রিান্দড চ আঁকুন এিং সিাইন্দক িাতায় তা আঁকন্দত িলুন।
● এিার শ্রিান্দড চ একটি ভগ্াংি ণলখুন, শ্রযমন ১১/২০। সিাইন্দক ণস্ট্রিটি ২০ ভান্দগর োগ ণেন্দয় ১১ভাগ রং করন্দত িলুন।
● এিার শ্রিান্দড চ ১০টি ঘর সম্বণলত একটি েক আঁকুন এিং সিাইন্দক িাতায় তা আঁকন্দত িলুন। কন্দয়কটি ঘর রং কন্দর তা
ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন। এিার হর ও লন্দির সান্দথ ১০ গুি কন্দর িতকরায় প্রকাি করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৪: শ্রকনান্দির্ায় লাভ ক্ষণত

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.৪ শ্রকনান্দির্ায় লাভ ক্ষণত (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● প্রণতটি েন্দল একটি কন্দর ১০০ ণগ্রন্দডর সীট এিং ২ রংন্দয়র ২টি শ্রিণিল সরিরাহ করুন। শ্রোট শ্রোট কাগন্দজ ১-১০ ণলন্দি ভাজ
কন্দর রাখুন।
● এিার লটাণরর মাধ্যন্দম প্রাপ্ত সংখ্যা শ্রিণিল ণেন্দয় ২ জন রং করন্দি। রং করার ির শ্রক কতগুন্দলা রং কন্দরন্দে তা গুন্দি িলন্দত
হন্দি। শ্রয েল আন্দগ শ্রিষ করন্দত িারন্দি তাঁন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২জন্দনর রং করা ঘন্দরর সংখ্যা িতকরায় প্রকাি করন্দত িলুন।
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● এিার শ্রিান্দড চ ১০টি ঘর সম্বণলত একটি েক আঁকুন এিং সিাইন্দক িাতায় তা আঁকন্দত িলুন। কন্দয়কটি ঘর রং কন্দর তা
ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত িলুন। এিার হর ও লন্দির সান্দথ ১০ গুি কন্দর িতকরায় প্রকাি করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: ণিথান্দগারান্দসর িটকা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.৫ ণিথান্দগারান্দসর িটকা (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক গল্পটি িলুন এিং কাগজ ণেন্দয় একটি িটকা ও টাকা ততণর করন্দত িলুন।
● এিার ৩ জন্দন শ্রিলাটি শ্রিলন্দত িলুন এিং প্রন্দয়াজনীয় িতকরার ণহসাি করন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৪: সরল মুনাফায় রাজভান্ডার

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১০.৬ সরল মুনাফায় রাজভান্ডার (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক গল্পটি িলুন। ণকছু টাকা ততণর করন্দত িলুন এিং একজনন্দক শ্রকাটাল িাণনন্দয়
টাকা শ্রনওয়া এিং শ্রফরত শ্রেওয়া কাজটি করন্দত িলুন। শ্রফরত শ্রেওয়ার সময় মুনাফাসহ ণেন্দত হন্দি।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

সপ্তম ণেন

অণিন্দিিন-২ : উিাত্ত ণিন্যস্তকরি এিং কণিঊটার ও কযালকুন্দলটর
ভূণমকা: র্তুথ চ শ্রেণির উিাত্ত ণিন্যস্তকরি এিং িঞ্চম শ্রিণির কণিউটার ও কযালকুন্দলটর অধ্যান্দয়র উিন্দযাণগ এই অণিন্দিিন্দনর
আইণডয়াগুন্দলা উিস্থািন্দনর ব্যিস্থা করা হন্দয়ন্দে। অন্দনক সংগৃহীত উিাত্ত শ্রথন্দক প্রন্দয়াজনীয় তথ্য শ্রির করা যায় না িা শ্রির করন্দত
অন্দনক সনয় লান্দগ। তাই উিাত্ত ণিন্যস্ত কন্দর তা শ্রিািগম্য উিান্দয় উিস্থািন করন্দত হয়। এই কাজটি প্রাথণমক িয চায় শ্রথন্দক র্র্ চা
করা হন্দল িরিণতচন্দত ণিণভন্ন কাজ সহন্দজ করা যায়। এই অণিন্দিিন্দনর প্রথম অংন্দি উিাত্ত ণিন্যস্ত ও উিস্থািন্দনর প্রাথণমক
ণিষয়গুন্দলা তুন্দল িরা হন্দয়ন্দে। িন্দরর অংন্দি কণিউটার ও কযালকুন্দলটন্দরর আইণডয়াগুন্দলা উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে। এিান্দন
কযালকুন্দলটন্দরর ব্যিহার ও কণিউটান্দরর ণিণভন্ন অংি িণরণর্ণত তুন্দল িরা হন্দয়ন্দে।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 78

ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিউিাত্ত ণিন্যস্তকরি ও উিস্থািন শ্রকৌিন্দলর িারিা িি চনা করন্দত িারন্দিন।
কণিউটান্দরর ণিণভন্ন অংন্দির নাম িলন্দত িারন্দি।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

এ-শ্রফার কাগজ , মাকচার, র্ক, শ্রিাড চ, পুরান্দনা কণিউটার ও কযালকুন্দলটন্দরর যন্ত্রাংি।

উিাত্ত ণিন্যস্তকরি
কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: উিাত্ত সংগ্রহ ও ণিন্যস্তকরি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১৩.১ উিাত্ত সংগ্রহ ও ণিন্যস্তকরি (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি
কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● সকল অংিগ্রহিকাণরন্দক সমান আকৃণতর কাগন্দজর টুকরা সরিরাহ করুন এিং তাঁন্দের িেেমত ণলচু, কলা, শ্রিয়ারা, আম,
কাঁঠাল, শ্রেঁন্দি আঁকন্দত িলুন।
● এিার পুিণিন শ্রিান্দড চ আড়াআণড় ও লম্বালণম্বভান্দি ২টি শ্ররিা এঁন্দক আড়াআণড় শ্ররিা ণনন্দর্ ফন্দলর নাম ণলিা কাড চ লাগীন্দয়
ণেন।
● সিাই তাঁন্দের অংণকত ফল ণনি চাণরত জায়গায় এক এক কন্দর পুি ণিন ণেন্দয় লাগান্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: কাগন্দজর ণক্রন্দকট-২

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১৩.২ কাগন্দজর ণক্রন্দকট-২ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কাগজ শ্রকন্দট ণক্রন্দকট শ্রিাড চ ততণর করা শ্রেণিন্দয় ণেন এিং প্রন্দতযকন্দক তা ততণর করন্দত িলুন। এিার শ্রর্াি িন্ধ্ কন্দর কীভান্দি
শ্রিলাটি শ্রিলন্দত হয় তা িন্দল ণেন।
● েলীয়ভান্দি শ্রিলাটি শ্রিলন্দত িলুন। েক শ্রকন্দট প্রন্দতযন্দকর শ্রোর ট্যাণল ণেন্দয় িাতায় ণলন্দি ণনন।
● এিার স্তম্ভন্দরিায় প্রাপ্ত শ্রোর প্রকাি করুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: উচ্চতার আয়তন্দলি

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১৩.৩ উচ্চতার আয়তন্দলি (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● সকল অংিগ্রহিকাণরন্দক সমান এন্দস তাঁন্দের উচ্চতা শ্রমন্দি িলার জন্য িলুন। টাণল ণর্ি শ্রেওয়ার জন্য শ্রিান্দড চ একটি েক
কন্দর টাণল ণর্ি ণেন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 79

● কন্দয়কজন্দনর টাণল ণর্ি শ্রেওয়ার ির ণনন্দজন্দের উচ্চতা েন্দক টাণল ণেন্দত িলুন। টাণল শ্রেওয়া শ্রিন্দষ একজনন্দক শ্রমাট শ্রির
করন্দত িলুন।
● এিার প্রাপ্ত তথ্য শ্রথন্দক একজনন্দক শ্রিান্দড চ আয়তন্দলি আঁকন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কযালকুন্দলটর ও কণিউটার
কাজ-৪: অদ্ভুত গান্দের গল্প

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১৪.১ অদ্ভুত গান্দের গল্প (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● অদ্ভুত গান্দের গল্পটি সুের কন্দর উিস্থািন করুন এিং িাঠ্যপুস্তন্দক প্রেত্ত কযালকুন্দলটন্দরর েণি অনুযায়ী শ্রনাট িাতায় তা
আঁকন্দত িলুন।
● এিার সািারন ও তিজ্ঞাণনক কযালকুন্দলটন্দরর মন্দধ্য িাথ চকয ণনি চয় করন্দত িলুন।
● শ্রিান্দড চ একটি িড় সংখ্যার গুি কন্দরত ণেন এিং কযালকুন্দলটন্দর কয়টি শ্রিাতাম র্ািন্দত িলন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ-৫: েন্দি ণমন্দল কণর কাজ

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১৪.২ েন্দি ণমন্দল কণর কাজ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● র্ার প্রণক্রয়া অনুসরি কন্দর শ্রিান্দড চ একটি িড় অংক ণলন্দি ণেন। এন্দক্ষন্দত্র কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দক প্রেত্ত অংন্দকর অনুরুি
হওয়া িাঞ্ছনীয়। এিার িান্দি িান্দি কাজটি কন্দর কযালকুন্দলটন্দরর কয়টি শ্রিাতান্দম র্াি ণেন্দত হন্দয়ন্দে িাতায় ণলিন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৬: কণিঊটার শ্রমলা

সময় ১০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১৪.৩ কণিউটার শ্রমলা (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● িাঠ্যপুস্তন্দক প্রেত্ত কণিঊটান্দরর ণিণভন্ন অংি শ্রেণিন্দয় শ্রকানটি কী কাজ তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি ণিদ্যালন্দয় ণিন্দিষ ণেন্দন/অণভভািক ণেিন্দস/মা ণেিন্দস শ্রমলার আন্দয়াজন করা তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। অন্দকন্দজা
কণিউটার শ্রজাগাড় কন্দর িা ণিক্ষাথীরা শ্রস্বচ্ছামুলকভান্দি কণিঊটার ণেন্দল এগূন্দলা ণনন্দয় একটি ল্যাি করা যায়।
কাজ-৭: যাদুর িাক্স

সময় ১০ ণমণনট

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 80

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১৪.৪ যাদুর িাক্স (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● ল্যািটি শ্রেণিন্দয় এর ণিণভন্ন অংন্দির কাজ, একটির সান্দথ অন্যটির সিন্দকচ ইতযাণে ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● কীভান্দি ণিদ্যালন্দয়র ল্যািটি ণেন্দয় শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করা যায় ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত
করুন। যণে শ্রকান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৮: মান্দি চন্দলর প্যান্দকজ

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১৪.৫ মান্দি চন্দলর প্যান্দকজ (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর
কাজটি করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর মান্দি চন্দলর প্যান্দকজ গাণিণতক সমস্যাটি উিস্থািন করুন। প্রন্দতযকন্দক সমস্যাটি গাণিণতক প্রতীন্দকর
মাধ্যন্দম ণলিন্দত িলুন।
● এিার শ্রকান প্যান্দকজটি লাভজনক হন্দি শ্রির করন্দত িলুন। ণযণন সিার আন্দগ শ্রির করন্দত িারন্দিন তাঁন্দক শ্রিান্দড চ এন্দস
সমািানটি কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন্দত িলুন।
● কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৮: মজার শ্রিলা

সময় ১৫ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়া ১৪.৬ মজার শ্রিলা (৫ম শ্রেণি) িািসমূহ অনুসরি কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মুল িািসমূহ ণনন্দে উন্দেি করা হল:
● কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর িি চনা শ্রমাতান্দিক ১ শ্রথন্দক ৯ সংখ্যাগুন্দলা শ্রিান্দড চ েন্দক ণলন্দি ণেন এিং ণনয়ম িন্দল ণেন্দয়
প্রন্দতযকন্দক ণলিন্দত িলুন।
● সিাইন্দক শ্রযাগ করন্দত িলুন। এিার শ্রযাগফল ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
●

কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা ণজজ্ঞাসা করুন। ২/১ জনন্দক িলন্দত উৎসাণহত করুন। যণে শ্রকান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলার্নার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

সপ্তম ণেন
অণিন্দিিন ৩ : ১ম -৫ম শ্রেণির গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি শ্রকৌিল (প্রাথণমক ণিক্ষাক্রম, আনন্দে গণিত
ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সান্দথ িাঠ্যপুস্তক ও ণিক্ষাক্রন্দমর সিকচ, তুলনা এিং সংখ্যা ও গিনা)
ভূণমকা: এ অণিন্দিিন্দন কীভান্দি ৬ণেন ব্যািী গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি করা হন্দি এর উির আন্দলার্না করা হন্দি। মাষ্টার শ্রেইনার
ণহন্দসন্দি আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুক-১ম ও ২য় শ্রেণির আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় ৮ ণেন এিং আনন্দে গণিত ণিণি
কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুক-৩য়, ৪থ চ ও ৫ম শ্রেণির আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় ৮ ণেন প্রণিক্ষি শ্রিন্দয়ন্দেন। উি ২টি প্রণিক্ষন্দি প্রণতটি
আইণডয়ার উন্দেশ্য, প্রন্দয়াজনীয় উিকরি ও শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার িািসমুহ ণিস্তৃত আন্দলার্না করা হয়। ণনি চাণরত সমন্দয়র
মন্দধ্য সকল আইণডয়াগুন্দলা উিস্থািন সম্ভি নয়। তাই গাণিণতক িারিা, গাণিণতক প্রণক্রয়া ও সমস্যা সমািান েক্ষতার সান্দথ সরাসণর
সংণিষ্ট আইণডয়াগুন্দলা উিস্থািন করন্দত হন্দি। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করা হন্দি। এই অণিন্দিিন্দন প্রাথণমক
ণিক্ষাক্রম, আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সান্দথ িাঠ্যপুস্তক ও ণিক্ষাক্রন্দমর সিকচ, তুলনা, সংখ্যা ও গিনা ণনন্দয়
আন্দলার্না করা হন্দি।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 81

ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগি-

গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি িণরর্ালনার শ্রকৌিল সিন্দকচ ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।
সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

প্রাথণমক ণিক্ষাক্রম, িাঠ্যপুস্তক, আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুক (২)।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: প্রাথণমক ণিক্ষাক্রম

সময় ১০ ণমণনট

● প্রাথণমক ণিক্ষাক্রম ণনন্দয় সংণক্ষপ্ত আন্দলার্না করুন। অথ চাৎ প্রাথণমক ণিক্ষার লক্ষয, প্রাথণমক ণিক্ষার উন্দেশ্য, প্রাথণমক
ণিক্ষার প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা, ণিষয়ণভণত্তক প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা, অজচন উিন্দযাগী শ্রযাগ্যতা ও ণিিনফল ইতযাণে ণনন্দয় অতযন্ত
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।
● প্রন্দতযক অংিগ্রহিকাণরন্দক ণিষয়ণভণত্তক প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতার ফন্দটাকণি সরিরাহ করুন এিং গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রাণন্তক
শ্রযাগ্যতাগুন্দলা ণর্ণিত করন্দত িলুন।
● এিার ণিক্ষাথীরা কীভান্দি গাণিণতক িারিা অজচন করন্দত িান্দর তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। উোহরি ণহন্দসন্দি, “একত্র করন্দল
শ্রযাগ হয়” এই িারিাটুকূ অজচন করন্দত হন্দল কীভান্দি ণিিন-শ্রিিান্দনা কায চক্রম িণরর্ালনা করা প্রন্দয়াজন তা তুন্দল িরুি।
● অনুরুিভান্দি ণিক্ষাথীরা কীভান্দি গাণিণতক েক্ষতা ও সমস্যা সমািান েক্ষতা অজচন করন্দত িান্দর তা ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি
আন্দলার্না করুন। উোহরি ণেন্দয় শ্রযমন, সাঁতার কাটা/সাইন্দকল র্ালনা ণিিার শ্রক্ষন্দত্র প্রণক্রয়া অনুসরি করা ইতযাণে।

কাজ-২: ণিক্ষাক্রম ও িাঠ্যপুস্তন্দকর সান্দথ আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সিকচ

সময় ১০ ণমণনট

● প্রাথণমক ণিক্ষাক্রন্দমর ণিষয়গুন্দলা অজচন্দনর জন্য আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর র্ভণমকা ণনন্দয় অতযন্ত
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।
● একটি শ্রযন্দকান অধ্যান্দয়র আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় আন্দলার্না কন্দর কীভান্দি ণিক্ষাথীরা গাণিণতক িারিা, গাণিণতক প্রণক্রয়া ও
সমস্যা সামিান্দনর উিায় শ্রির করন্দত িারন্দি তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● এিার প্রথম শ্রিণির িাঠ্যপুস্তক শ্রেণিন্দয় তুলনা, সংখ্যা ও গিনা অধ্যান্দয়র ২৯ পৃষ্টা িয চন্ত শুধুমাত্র েণি, ইলান্দস্ট্রিন ও কাজ
ণেন্দয় উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে এিং ণিক্ষক সহাণয়কায় িাস িরাদ্ধ রািা হন্দয়ন্দে। ণকন্তু শ্রেিা যায় শ্রয এগুন্দলার উির শ্রকান
গুরুত্ব না ণেন্দয় সন্মাণনত ণিক্ষকমন্ডণল সমস্যা সমািান্দন গুরুত্ব ণেন্দয় থান্দকন। ফন্দল ণিক্ষাথীরা গণিতভীণতর মন্দধ্য শ্রথন্দক
গণিন্দত দুি চল হন্দয় যায়। তাই িাঠ্যপুস্তন্দকর েণি, ইলান্দস্ট্রিন ও কাজসমূহ শ্রেণি কায চক্রন্দম উিস্থািন্দনর জন্য কনন্দটন্ট
শ্রডণলভাণর বুন্দকর আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
●

এভান্দি প্রাথণমন্দকর ণিক্ষাক্রম ও িাঠ্যপুস্তক সান্দথ আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সিকচ ণনন্দয় আন্দলার্না
শ্রিষ করুন।

কাজ-৩: তুলনা

সময় ২০ ণমণনট

● আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুক (১ম ও ২য় শ্রেণি) এিং (৩য়, ৪থ চ ও ৫ম শ্রেণি) সামন্দন ণনন্দয় প্রথম শ্রথন্দক
িঞ্চম শ্রেণির প্রণতটি অধ্যান্দয়র গুরুত্বপুি চ আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরত শ্রেণিন্দয় অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা সিন্দকচ সংন্দক্ষন্দি
আন্দলার্না করন্দত হন্দি।
● প্রথম শ্রেণির িাঠ্যপুস্তন্দক ২-৫ পৃষ্টা িয চন্ত েণি ণেন্দয় প্রথন্দমই তুলনার িারিা শ্রেওয়ার শ্রর্ষ্টা করা হন্দয়ন্দে এর গুরুত্ব ণনন্দয়
আন্দলার্না করুন। প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের ণিণভন্নভান্দি তুলনা করার মাধ্যন্দম অনুমান করার ক্ষমতা িা আোজ করার
েক্ষতা বৃণদ্ধর উির গুরুত্ব শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে।
● এিার গণিন্দত তুলনার প্রন্দয়াগ শ্রকমন শ্রস সিন্দকচ হাভচাড ণির্শ্ ণিদ্যালন্দয়র গন্দিষিা ণিষন্দয় ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল
আন্দলার্না করা হন্দয়ণেল তা িলার জন্য অংিগ্রহিকাণরন্দের উৎসাণহত করুন। না িলন্দত িারন্দল তা পুনরাবৃণত্ত করুন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 82

● গাণিণতক িারিা ও প্রণক্রয়া সিন্দকচ ণিক্ষাথীন্দের শ্রিাোর জন্য শ্রিলা, ফান, িান্দজল, র্ভণমকাণভনয়, গল্প িলা ইতযাণে
শ্রকাউিল ব্যিহার করা হন্দয়ন্দে। শ্রেণন কায চক্রন্দম এ ণিষয়গুন্দলার উির গুরুত্ব আন্দরাি কন্দর আন্দলার্না করুন এিং শ্রেণি
কন্দক্ষর িাইন্দর ণিক্ষাথীন্দের অিসর সমন্দয় গণিত শ্রিলার প্রণত উৎসাহ ণেন্দত িলুন।
● ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল তুলনা অধ্যান্দয়র উির শ্রকান শ্রকান আইণডয়া উিস্থািন করা হন্দয়ণেল শ্রসগুন্দলা িলন্দত িলুন।
একজনন্দক সামন্দন শ্রডন্দক একটি ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করা হন্দি তা উিস্থািন করন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি
িণরর্ালনার উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলার
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা
করন্দত হন্দি তা সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-৪: গিনা (সংখ্যা গিনা, শ্রজাড়ায় সাজান্দনা, ক্রন্দমর িারিা)

সময় ২৫ ণমণনট

● প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের সংখ্যা গিনা, শ্রজাড়ায় সাজান্দনা, শুন্য, ক্রন্দমর িারিা সিন্দকচ জানার গুরুত্ব ণনন্দয় আন্দলার্না
করুন।
● ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল সংখ্যা গিনা অধ্যান্দয়র উিন্দর উন্দেণিত ণিষয়িস্তু ণনন্দয় শ্রকান শ্রকান আইণডয়া উিস্থািন
করা হন্দয়ণেল শ্রসগুন্দলা িলন্দত উৎসাণহত করুন। না িারন্দল সহায়তা করুন। অংিগ্রহিকাণরন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২/১ আইণডয়া
ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করা হন্দি তা উিস্থািন করন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি
িণরর্ালনার উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলার
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা
করন্দত হন্দি তা সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-৫: গিনা (স্থানীয় মান, সংখ্যার তুলনা, শ্রজাড় ণিন্দজাড়, ক্রমিার্ক সংখ্যা)

সময় ২৫ ণমণনট

● প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের স্থানীয় মান, সংখ্যার তুলনা, শ্রজাড় ণিন্দজাড়, ক্রমিার্ক সংখ্যা িারিা সিন্দকচ জানার গুরুত্ব
ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। তন্দি স্থানীয় মান্দনর উির অণিক গুরুত্ব ণেন্দত হন্দি, কারি এটি সিন্দকচ দুি চল থাকন্দল িরিণতচন্দত
সমস্যা সমািান্দন জঠিলতার সন্মুিীন হন্দি।
● ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল সংখ্যা গিনা অধ্যান্দয়র উিন্দর উন্দেণিত ণিষয়িস্তু ণনন্দয় শ্রকান শ্রকান আইণডয়া উিস্থািন
করা হন্দয়ণেল শ্রসগুন্দলা িলন্দত উৎসাণহত করুন। না িারন্দল সহায়তা করুন। অংিগ্রহিকাণরন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২/১ আইণডয়া
ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করা হন্দি তা উিস্থািন করন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি
িণরর্ালনার উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলার
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা
করন্দত হন্দি তা সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

সপ্তম ণেন
অণিন্দিিন ৪ : ১ম -৫ম শ্রেণির গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি শ্রকৌিল (ন্দযাগ, ণিন্দয়াগ, গুি, ভাগ, ভগ্াংি)
ভূণমকা: এটি ১ম-৫ম শ্রেণির গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষন্দির ণবতীয় অণিন্দিিন এিান্দন শ্রযাগ, ণিন্দয়াগ, গুি, ভাগ ও ভগ্াংন্দির
আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় আন্দলার্না করা হন্দি। উন্দেণিত অধ্যায়গুন্দলা ণনন্দয় ণিক্ষাথীন্দের গাণিণতক িারিা, গাণিণতক প্রণক্রয়া ও সমস্যা
সমািান সংক্রান্ত আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরত আন্দলার্না করা হন্দি। একটি ণিষয়িস্তুর শুরু শ্রথন্দক শ্রিষ িয চন্ত সকল ণেকগুন্দলা ণনন্দয়
আন্দলার্না করা হন্দি। এ প্রণক্রয়াই মাঠ িয চান্দয়র গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি িণরর্াণলত হন্দি।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 83

ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগি-

গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি িণরর্ালনার শ্রকৌিল সিন্দকচ ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।
সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

িাঠ্যপুস্তক, আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুক (২টি), প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল, এন্দফার
সাইন্দজর কাগজ, মাকচার।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: শ্রযাগ

সময় ১৫ ণমণনট

● সংখ্যা ও গিনার িারিা িাওয়ার ির প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের প্রথন্দমই শ্রযান্দগর িারনা শ্রেওয়া প্রন্দয়াজন এর গুরুত্ব ণনন্দয়
আন্দলার্না করুন।
● ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল একত্র করা ও বৃণদ্ধ িাওয়া সিণকচত শ্রকান শ্রকান আইণডয়া উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে
অংিগ্রহিকাণরন্দের ণজজ্ঞাসা করুন। না িারন্দল সহায়তা করুন। অংিগ্রহিকাণরন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২/১ আইণডয়া ণনন্দয়
কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করা হন্দি তা উিস্থািন করন্দত িলুন।
● এিার শ্রযান্দগর প্রণক্রয়া ও সমস্যা সমািান সিণকচত সকল আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। হান্দত না শ্ররন্দি ও হান্দত
শ্ররন্দি শ্রযান্দগর প্রণক্রয়া ণনন্দয় আইণডয়াগুন্দলা সিন্দকচ অংিগ্রহিকাণরন্দের িলন্দত িলুন। ১ম ও ২য় শ্রেণিন্দত শ্রযান্দগর িারিার
গুরুত্ব িান্দি, ণকন্তু ৩য়,৪থ চ ও ৫ম শ্রেণিন্দত শ্রযান্দগর সমস্যা সমািান্দনর ণেন্দক গুরুত্ব ণেন্দত হন্দি।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি
িণরর্ালনার উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা
ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি
কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-২: ণিন্দয়াগ

সময় ১৫ ণমণনট

● শ্রযান্দগর িারিা িাওয়ার ির প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের ণিন্দয়ান্দগর িারনা শ্রেওয়া উির গুরুত্ব শ্রেওয়া প্রন্দয়াজন তা ণনন্দয়
আন্দলার্না করুন।
● ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল হাণরন্দয় যাওয়া, কন্দম যাওয়া, িাথ চকয শ্রির করা সিণকচত শ্রকান শ্রকান আইণডয়া উিস্থািন
করা হন্দয়ন্দে অংিগ্রহিকাণরন্দের ণজজ্ঞাসা করুন। না িারন্দল সহায়তা করুন। অংিগ্রহিকাণরন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২/১ আইণডয়া
ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করা হন্দি তা উিস্থািন করন্দত িলুন।
● এিার ণিন্দয়ান্দগর প্রণক্রয়া ও সমস্যা সমািান সিণকচত সকল আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। ১ম ও ২য় শ্রেণিন্দত
ণিন্দয়ান্দগর িারিার উির গুরুত্ব িান্দি, ণকন্তু ৩য়,৪থ চ ও ৫ম শ্রেণিন্দত ণিন্দয়ান্দগর সমস্যা সমািান ও শ্রযাগ ণিন্দয়ান্দগর সিন্দকচর
ণেন্দক গুরুত্ব ণেন্দত হন্দি।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-৩: গুি

সময় ২০ ণমণনট
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 84

● প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের গুি শ্রয িয চায়ক্রণমক শ্রযাগ এই িারনা শ্রেওয়ার উির গুরুত্ব প্রোন করা প্রন্দয়াজন তা ণনন্দয়
আন্দলার্না করুন। নামতা শ্রকন প্রন্দয়াজন ও কীভান্দি নামতা িানান্দনা যায় এ ণিষন্দয় গুরুত্ব আন্দরাি কন্দর আন্দলার্না করুন।
● ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল গুি শ্রয িয চায়ক্রণমক শ্রযাগ, নামতা িানান্দনার শ্রকৌিল সিণকচত শ্রকান শ্রকান আইণডয়া
উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে অংিগ্রহিকাণরন্দের ণজজ্ঞাসা করুন। না িারন্দল সহায়তা করুন। অংিগ্রহিকাণরন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২/১
আইণডয়া ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করা হন্দি তা উিস্থািন করন্দত িলুন।
● এিার গুন্দির প্রণক্রয়া ও সমস্যা সমািান সিণকচত সকল আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। ২য় শ্রেণিন্দত গুন্দির িারিার
উির গুরুত্ব িান্দি, ণকন্তু ৩য়,৪থ চ ও ৫ম শ্রেণিন্দত গুন্দির সমস্যা সমািান ও কথার অংন্দকর উির গুরুত্ব ণেন্দত হন্দি। এন্দক্ষন্দত্র
ণিক্ষাথীন্দের ণকছু র্যান্দলন্দঞ্জর সন্মুিীন করন্দত হন্দি।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-৪: ভাগ

সময় ১৫ ণমণনট

● ভাগ সিন্দকচ স্পষ্ট শ্রিাোর জন্য প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের ভাগ শ্রয িন্টন করা এই িারনা শ্রেওয়া উির গুরুত্ব প্রোন করা
প্রন্দয়াজন তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল ভাগ শ্রয িন্টন করা সিণকচত শ্রকান শ্রকান আইণডয়া উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে
অংিগ্রহিকাণরন্দের ণজজ্ঞাসা করুন। না িারন্দল সহায়তা করুন। অংিগ্রহিকাণরন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২/১ আইণডয়া ণনন্দয়
কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করা হন্দি তা উিস্থািন করন্দত িলুন।
● এিার ভান্দগর প্রণক্রয়া ও সমস্যা সমািান সিণকচত সকল আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। ২য় শ্রেণিন্দত ভান্দগর
িারিার উির গুরুত্ব িান্দি, ণকন্তু ৩য়,৪থ চ ও ৫ম শ্রেণিন্দত ভান্দগর সমস্যা সমািান ও কথার অংন্দকর উির গুরুত্ব ণেন্দত হন্দি।
এন্দক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীন্দের ণকছু র্যান্দলন্দঞ্জর সন্মুিীন করন্দত হন্দি।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-৫: ভগ্াংি (সািারি ও েিণমক)

সময় ২০ ণমণনট

● ণবতীয় শ্রেণিন্দত ভগ্াংি সিন্দকচ একটি িস্তুন্দক সমান িা র্ার ভান্দগ ভাগ কন্দর অতযন্ত প্রাথণমক িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে। ণকন্তু
৩য়, ৪থ চ ও ৫ম শ্রেণিন্দত ভগ্াংন্দির ণিস্তৃত আন্দলার্নাসহ ভগ্াংন্দির শ্রযাগ, ণিন্দয়াগ, গুি, ভাগ সিন্দকচ িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ন্দে।
তাোড়া েিণমন্দকর ভগ্াংি সিন্দকচও আন্দলার্না করা হন্দয়ন্দে তা তুন্দল িরুি।
● ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল ভগ্াংি করা সিণকচত শ্রকান শ্রকান আইণডয়া উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে অংিগ্রহিকাণরন্দের
ণজজ্ঞাসা করুন। না িারন্দল সহায়তা করুন। অংিগ্রহিকাণরন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২/১ আইণডয়া ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম
িণরর্ালনা করা হন্দি তা উিস্থািন করন্দত িলুন।
● এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি সািারি ভগ্াংন্দির আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ কাজগুন্দলা
অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি।
● অনুরুিভান্দি েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা পুনরাবৃণত্ত কণরন্দয় ণনন্দত হন্দি।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 85

অষ্টম ণেন
অণিন্দিিন-১: আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত এিং ১ম -৫ম শ্রেণির গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি
শ্রকৌিল (জযাণমণত, মুদ্রা, উিাত্ত ণিন্যস্তকরি, গড় ও িতকরা)
ভূণমকা: এটি ১ম-৫ম শ্রেণির গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষন্দির র্ততীয় অণিন্দিিন এিান্দন জযাণমণত, মুদ্রা, উিাত্ত ণিন্যস্তকরি, গড় ও
িতকরার আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় আন্দলার্না করা হন্দি। উন্দেণিত অধ্যায়গুন্দলা ণনন্দয় ণিক্ষাথীন্দের গাণিণতক িারিা, গাণিণতক প্রণক্রয়া
ও সমস্যা সমািান সংক্রান্ত আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরত আন্দলার্না করা হন্দি। একটি ণিষয়িস্তুর শুরু শ্রথন্দক শ্রিষ িয চন্ত সকল ণেকগুন্দলা
ণনন্দয় আন্দলার্না করা হন্দি। এ প্রণক্রয়াই মাঠ িয চান্দয়র গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি িণরর্াণলত হন্দি।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগি-

গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি িণরর্ালনার শ্রকৌিল সিন্দকচ ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।
সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

িাঠ্যপুস্তক, আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুক (২টি), প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল, এন্দফার
সাইন্দজর কাগজ, মাকচার।

কাজ-১: আন্দগর ণেন্দনর কায চক্রন্দমর পুনরাবৃণত্ত ও ভাগ

সময়-৫০ ণমণনট

● অংিগ্রহিকারীন্দের সিাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাণনন্দয় ণেন্দনর কায চক্রম শুরু করন্দিন। সিাইন্দক সাণরিদ্ধভান্দি োণড়ন্দয় সুন্দর সুন্দর জাতীয়
সংগীত গাইন্দত িলুন এিং ণনন্দজও অংিগ্রহিকারীন্দের সন্দি গাইন্দিন ।
● গতণেন্দনর অণিন্দিিন্দনর আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় সংন্দক্ষন্দি িলন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর আইণডয়াগুন্দলা শ্রকান উন্দেন্দশ্য এিং এগুন্দলা
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কীভান্দি উিকৃত হন্দি িলন্দত উৎসাণহত করুন। একজন িলার ির অন্য শ্রকঊ আন্দরা ণকছু সংন্দযাজন করন্দত
র্ান ণকনা জানন্দত র্ান এিং সিাইন্দক অংিগ্রহি করন্দত উৎসাণহত করুন।
● এিার গতণেন্দনর অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অনুিীলন িান্দঠর আইণডয়াগুন্দলা সিাই িন্দড়ন্দে ণকনা এিং উিকরি সংগ্রহ কন্দরন্দেন ণকনা
জানন্দত র্ান। ৪জন অংিগ্রহিকাণরন্দক ১০ ণমণনন্দটর মন্দধ্য উিস্থািন্দনর জন্য সামন্দন ডাকুন। শ্রিয়াল রািন্দত হন্দি সকল
অংিগ্রহিকাণর শ্রযন অনুিীলন িান্দঠ অংিগ্রহি কন্দরন।
● একটি অনুিীলন িাঠ শ্রিষ হওয়ার ির এ িাঠ সিন্দকচ মন্তব্য করন্দত িলুন। ণিন্দিষ কন্দর শ্রেণি িান্দঠ শ্রকান প্রকার অসংগণত
থাকন্দল আন্দলার্নার মাধ্যন্দম তা ণনরসন করুন।
● এিার অনুিীলন িাঠ শ্রিষ কন্দর ণেন্দনর অন্যান্য কমচসুণর্ন্দত মন্দনান্দযাগ সণন্নন্দিি করুন।
কাজ-২: জযাণমণত

সময় ৩০ ণমণনট

● প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের জযাণমণতর িারনা শ্রেওয়া উির গুরুত্ব প্রোন করা প্রন্দয়াজন তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। আকার,
আকৃণত, ণিন্দু, শ্ররন্দি, শ্রকাি, আয়তকার ইতযাণে সিন্দকচ িারিা শ্রেওয়া প্রন্দয়াজন।
● ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল জযাণমণতর আকৃণত শ্রিাোর জন্য অণরগাণম ও ণকছু শ্রিলার মাধ্যন্দম আইণডয়াগুন্দলা
উিস্থািন করা হয়। জযাণমণতর িারিা শ্রেওয়া সিণকচত শ্রকান শ্রকান আইণডয়া উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে অংিগ্রহিকাণরন্দের
ণজজ্ঞাসা করুন। না িারন্দল সহায়তা করুন। অংিগ্রহিকাণরন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২/১ আইণডয়া ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম
িণরর্ালনা করা হন্দি তা উিস্থািন করন্দত িলুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 86

● এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি জযাণমণতর আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ কাজগুন্দলা
অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● এন্দক্ষন্দত্র শ্ররিা, তল, শ্রকাি, বৃত্ত, ণত্রর্ভজ, র্তুর্ভচজ প্রভৃণতর আলাো আলাো আইণডয়াগুন্দলার শ্রেণি কায চক্রম সিন্দকচ িলন্দত
িলুন। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-৩: মুদ্রা

সময় ১৫ ণমণনট

● িাংলান্দেণি মুদ্রা িয়সা ও শ্রনান্দটর সান্দথ ণিক্ষাথীন্দের িণরণর্ণত করাসহ ইন্দতামন্দধ্য প্রাপ্ত গাণিণতক িারিাসমুহ এই অধ্যান্দয়
প্রন্দয়াগ করার উির গুরুত্ব প্রোন করা প্রন্দয়াজন তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল িাংলান্দেণি মুদ্রা সিণকচত শ্রকান শ্রকান আইণডয়া উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে অংিগ্রহিকাণরন্দের
ণজজ্ঞাসা করুন। না িারন্দল সহায়তা করুন। অংিগ্রহিকাণরন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২/১ আইণডয়া ণনন্দয় কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম
িণরর্ালনা করা হন্দি তা উিস্থািন করন্দত িলুন।
● এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি িাংলান্দেণি মুদ্রার আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ কাজগুন্দলা
অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-৪: উিাত্ত ণিন্যস্তকরি

সময় ১৫ ণমণনট

● অন্দনক উিাত্ত ণিন্যস্ত কন্দর প্রন্দয়াজনীয় তথ্য িাওয়া ও িরিণতচন্দত দ্রুত িাওয়া এিং উিাত্তসমুহ শ্রিািগম্যভান্দি উিস্থািন
করার গুরুত্ব প্রোন করা প্রন্দয়াজন তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন। প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের এই িারিা িাওয়া প্রন্দয়াজন তা
তুন্দল িরুি।
● এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি উিাত্ত ণিন্যস্তকরি আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ কাজগুন্দলা
অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-৫: গড়

সময় ১৫ ণমণনট

● গড় মুলত কথার অংন্দকর মন্দধ্য সীমািদ্ধ। তন্দি শ্রযাগ ও ভান্দগর িারিার সমন্বন্দয় গন্দড় সমস্যা সমািান করন্দত হয়। তাই
কীভান্দি ণিক্ষাথীরা এই দুইটি িারনা সমন্বয় সািন করন্দি তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি উিাত্ত ণিন্যস্তকরি আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ কাজগুন্দলা
অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 87

কাজ-৬: িতকরা

সময় ১৫ ণমণনট

● িতকরা হন্দলা ১০০ এর ভগ্াংন্দির রুন্দি প্রকাি করা। েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির সান্দথ সমন্বয় কন্দর কথার অংন্দকর মন্দধ্য
িতকরার সমস্যাগুন্দলা সীমািদ্ধ। তাই কীভান্দি ণিক্ষাথীরা এই ভগ্াংন্দির িারনার সান্দথ কথার অংন্দকর সমন্বয় সািন করন্দি
তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি িতকরার আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ কাজগুন্দলা
অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

অষ্টম ণেন
অণিন্দিিন-২: ১ম -৫ম শ্রেণির গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি শ্রকৌিল (িণরমাি, গুণিতক ও গুিনীয়ক,
গাণনণতক প্রতীক, র্ার প্রণক্রয়া, কথার অংক)
ভূণমকা: এটি ১ম-৫ম শ্রেণির গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষন্দির র্তুথ চ অণিন্দিিন এিান্দন িণরমাি, গুণিণতক, গুিনীয়ক, গাণিণতক
প্রতীক, র্ার প্রণক্রয়া ও কথার অংন্দকর আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় আন্দলার্না করা হন্দি। উন্দেণিত অধ্যায়গুন্দলা ণনন্দয় ণিক্ষাথীন্দের গাণিণতক
িারিা, গাণিণতক প্রণক্রয়া ও সমস্যা সমািান সংক্রান্ত আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরত আন্দলার্না করা হন্দি। একটি ণিষয়িস্তুর শুরু শ্রথন্দক
শ্রিষ িয চন্ত সকল ণেকগুন্দলা ণনন্দয় আন্দলার্না করা হন্দি। এ প্রণক্রয়াই মাঠ িয চান্দয়র গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি িণরর্াণলত হন্দি।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগি-

গণিত ণিষয়ণভণত্তক প্রণিক্ষি িণরর্ালনার শ্রকৌিল সিন্দকচ ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।
সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

িাঠ্যপুস্তক, আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুক (২টি), প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল, এন্দফার
সাইন্দজর কাগজ, মাকচার।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-1: িণরমাি

সময় ৩০ ণমণনট

● িণরমাি ণিষয়িস্তুর তেঘ চয, ওজন, আয়তন ও সময় এর এককসমুহ ণিক্ষাথীন্দের িণরণর্ণত করাসহ ইন্দতামন্দধ্য প্রাপ্ত গাণিণতক
িারিাসমুহ এই অধ্যান্দয় প্রন্দয়াগ করার উির গুরুত্ব প্রোন করা প্রন্দয়াজন তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রণিক্ষিকান্দল ণিণভন্ন িরন্দির িণরমান্দির একক ও রুিান্তন্দরর প্রণক্রয়া ণনন্দয় শ্রিলা ও কান্দজর মাধ্যন্দম
আইণডয়াগুন্দলা উিস্থািন করা হয়। িণরমান্দির ণিণভন্ন একক সিণকচত শ্রকান শ্রকান আইণডয়া উিস্থািন করা হন্দয়ন্দে
অংিগ্রহিকাণরন্দের ণজজ্ঞাসা করুন। না িারন্দল সহায়তা করুন। অংিগ্রহিকাণরন্দের সামন্দন শ্রডন্দক ২/১ আইণডয়া ণনন্দয়
কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করা হন্দি তা উিস্থািন করন্দত িলুন।
● এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি িণরমান্দির আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ কাজগুন্দলা
অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
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● এন্দক্ষন্দত্র শ্ররিা, তল, শ্রকাি, বৃত্ত, ণত্রর্ভজ, র্তুর্ভচজ প্রভৃণতর আলাো আলাো আইণডয়াগুন্দলার শ্রেণি কায চক্রম সিন্দকচ িলন্দত
িলুন। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-২: গুণিতক ও গুিনীয়ক

সময় ১৫ ণমণনট

● গুণিতক ও গুিনীয়ক প্রাথণমক স্তন্দর অতযন্ত সহজভান্দি ও উিকরি ব্যিহার কন্দর ণিক্ষাথীন্দের িাস্তি অণভজ্ঞতার ণভণত্তন্দত
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার গুরুত্ব ণনন্দয় ণিষয়টি উির আন্দলার্না করুন।
● এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি গুণিতন্দকর আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ কাজগুন্দলা
অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● অনুরুিভান্দি এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি গুিনীয়ন্দকর আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ
কাজগুন্দলা অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-৩: গাণিণতক প্রতীক

সময় ১৫ ণমণনট

● এই অধ্যান্দয় আইণডয়াগুন্দলা একটু ণভন্ন মাত্রায় উিথািন করা হন্দয়ন্দে। এিান্দন একটি কল্পন্দলান্দকর শ্রেি ণর্ন্তা করা হন্দয়ন্দে
শ্রযিান্দন সিাই গণিতণিে এিং গণিন্দতর এন্দককজন ণিরাট িণন্ডত। তাঁরা সিাই গণিন্দতর ভাষায় কথা িন্দল, শ্রকঊ গণিন্দতর
ভাষায় কথা না িলন্দত িারন্দল এটি তার দুি চলতা ণহন্দসন্দি ণর্ণিত হয়। মাইম সুয-এর মাধ্যন্দম গাণিণতক প্রতীক ব্যিহার কন্দর
সমস্যা তুন্দল িরন্দত হন্দি।
● এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি গাণিণতক প্রতীন্দকর আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ কাজগুন্দলা
অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

কাজ-৪: র্ার প্রণক্রয়া

সময় ১৫ ণমণনট

● র্ার প্রণক্রয়া মুলত শ্রযাগ, ণিন্দয়াগ, গুি ও ভান্দগর সমন্বন্দয় কথার অংন্দকর সমস্যার সমািান্দনর উিায় ণনন্দয় অনুিীলন্দনর
ব্যিস্থা থান্দক। এন্দক্ষন্দত্র গণিন্দতর ম্যাণজক ও িাঁ িাঁ এর সমন্বন্দয় আইণডয়াগুন্দলা প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দে। ণিক্ষাথীরা অনুিীলন্দনর
মাধ্যন্দম শ্রযৌণিক ণর্ন্তা ণেন্দয় ম্যাণজক ও িাঁ িাঁ এর রহস্য শ্রির করন্দি এিং সমস্যা সমািান্দনর আনে উিন্দভাগ করন্দি।
● এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি র্ার প্রণক্রয়ার আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ কাজগুন্দলা
অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 89

কাজ-৫: কথার অংক

সময় ১৫ ণমণনট

● গড় মুলত কথার অংন্দকর মন্দধ্য সীমািদ্ধ। তন্দি শ্রযাগ ও ভান্দগর িারিার সমন্বন্দয় গন্দড় সমস্যা সমািান করন্দত হয়। তাই
কীভান্দি ণিক্ষাথীরা এই দুইটি িারনা সমন্বয় সািন করন্দি তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।
● এিার র্লমান প্রণিক্ষন্দি উিাত্ত ণিন্যস্তকরি আইণডয়াগুন্দলা আিান্দরা পুনরাবৃণত্ত করুন, তন্দি পুনরাবৃণত্তর সম্পুি চ কাজগুন্দলা
অংিগ্রহিকাণরন্দের বারা করান্দত হন্দি। প্রন্দয়াজন্দন কনন্দটন্ট শ্রডণলভাণর বুন্দকর সহায়তা ণনন্দত িলুন।
● িণরন্দিন্দষ ণনি চাণরত সমন্দয়র মন্দধ্য গণিন্দতর প্রণতটি অধ্যায় উিস্থািন্দনর জন্য প্রণিক্ষি ম্যানুয়ান্দলর িি চনা অনুযায়ী প্রণিক্ষি িণরর্ালনার
উির গুরুত্ব আন্দরাি করুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রয আইণডয়াগুন্দলা ণিস্তাণরতভান্দি উিস্থািন্দনর জন্য িলা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলা ণনন্দয় উিকরি ততণর কন্দর
শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনার শ্রকৌিল উিস্থািন করুন। অন্যান্য আইণডয়াগুন্দলা কীভান্দি শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত হন্দি তা
সংন্দক্ষন্দি আন্দলার্না করুন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 90

অষ্টম ণেন
অণিন্দিিন-৩ : আইণডয়া সংক্রান্ত সাণি চক িয চান্দলার্না এিং মাস্টার শ্রেইনারন্দের োণয়ত্ব ও কতচব্য
ভূণমকা: এ অণিন্দিিনটিন্দত ৮ণেন ব্যািী প্রণিক্ষন্দির আন্দলাণর্ত আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় সাণি চক আন্দলার্না করা হন্দি। যণে শ্রকান
আইণডয়া ণনন্দয় কান্দরা শ্রকান প্রকার প্রশ্ন থান্দক তা অংিগ্রহিকাণরগি তুন্দল িরন্দি। এন্দক্ষন্দত্র উত্থাণিত প্রশ্ন অন্যান্য
অংিগ্রহিকাণরন্দের িলন্দত উৎসাণহত করা হন্দি এিং মুি আন্দলার্নার সুন্দযাগ করা হন্দি। তাোড়া প্রণিক্ষি িাওয়ার ির মাষ্টার
শ্রেইনারন্দের উিন্দজলায় গণিত ণিষন্দয় োণয়ত্ব ও কতচব্য সিন্দকচ জানন্দত িারন্দি।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিমাস্টার শ্রেইনারন্দের োণয়ত্ব ও কতচব্য ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

৯০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

শ্রহায়াইট শ্রিাড চ, মাকচার, শ্রিাস্টার শ্রিিার, তথ্যিত্র ইতযাণে।

১. কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: আইণডয়া সংক্রান্ত সাণি চক িয চান্দলার্না

সময়: ৪৫ ণমণনট

● গত ৮ণেনব্যািী শ্রযসকল আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় আন্দলার্না করা হন্দয়ন্দে শ্রসগুন্দলার গুরুত্ব ণিন্দির্না কন্দর কমিন্দক্ষ ৩০টি সংণক্ষপ্ত
প্রশ্ন কন্দর আনন্দিন।
● প্রশ্নগুন্দলা লটারী কন্দর প্রণিক্ষিাথীন্দের মান্দে ণিতরি করুন।
● প্রন্দতযন্দক একটি কন্দর প্রশ্ন িান্দিন এিং শ্রলিার জন্য ১০ ণমণনট সময় ণেন।
● সিার শ্রলিা শ্রিষ হন্দল িয চায়ক্রন্দম একজন একজন কন্দর িাঠ কন্দর শুনান্দত িলুন। কারও প্রন্দশ্নর উত্তর পুন্দরাপুণর সঠিক না হন্দল
প্রথন্দম প্রণিক্ষিাথীন্দের ণেন্দয় সঠিক উত্তর ণনন্দয় আসার শ্রর্ষ্টা করুন। প্রণিক্ষিাথীন্দের কাে শ্রথন্দক সঠিক উত্তর িাওয়া না শ্রগন্দল
সহায়ক ণনন্দজই তা স্পষ্ট কন্দর ণেন্দিন।
● প্রন্দশ্নাত্তর শ্রিন্দষ শ্রকান আইণডয়া উির উিকরি ততণর ও শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা এিং শ্রকান আইণডয়ার উন্নয়নন্দযাগ্য ণেক
সিন্দকচ প্রণিক্ষিাথীন্দের মতামত জানন্দত র্ান।
● এণিষন্দয় শ্রযন্দকান প্রণিক্ষিাথীন্দের মতামত সঠিক হন্দল সােন্দর গ্রহি করুন; অথিা ণনন্দজ সঠিক মতামত তুন্দল িরুন।
●

আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনায় কী িরন্দনর র্যান্দলঞ্জ হন্দত িান্দর তা ণনন্দয় আন্দলার্না করুন।

কাজ-২: মাস্টার শ্রেইনারন্দের োণয়ত্ব ও কতচব্য

সময়: ৪৫ ণমণনট

● উিন্দজলা ইউআরণস ইিোক্টর ও অন্য মাস্টার শ্রেইনান্দরর সমন্বয় সািন কন্দর প্রণিক্ষি আন্দয়াজন ও ণিক্ষকন্দের অংিগ্রহি
ণনণিত করন্দিন।
● মাস্টার শ্রেইনারগি মূলত প্রাথণমক ণিদ্যালন্দয়র গণিত ণিষন্দয়র ণিক্ষকন্দের গণিত অণলণিয়াড শ্রকৌিল ণিষন্দয় প্রণিণক্ষত
করার জন্য ণিক্ষক প্রণিক্ষি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দিন।
● ণিক্ষক প্রণিক্ষি িণরর্ালনা করার জন্য প্রন্দয়াজনীয় উিকরি ততণর করন্দিন।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 91

● প্রণতটি প্রণিক্ষি িণরর্ালনা শ্রিন্দষ টীম ণলডান্দরর ণনকট ণরন্দিাট চ শ্রিি করন্দিন।
● ণনজ ণিদ্যালন্দয় গণিত ণিষন্দয় িাঠোন্দনর শ্রক্ষন্দত্র গণিত অণলণিয়াড শ্রকৌিল প্রন্দয়াগ সন্দর্ষ্ট হন্দিন এিং ণনজ ণিদ্যালন্দয় in
house প্রণিক্ষন্দির ব্যিস্থা করন্দিন।
● উিন্দজলার অন্যান্য ণিক্ষকন্দের শ্রকান প্রকার সহায়তার প্রন্দয়াজন হন্দল যথাযথ িরামিচ ণেন্দিন।
● উিন্দজলায় গণিত ণিষন্দয় এই কন্দিান্দনন্দন্টর একজন এন্দম্ভস্যাডর ণহন্দসন্দি বাণয়ত্ব িালন করন্দিন। সিসময় গণিত ণিষন্দয়
উিন্দজলার সকল সহকণমচন্দক সহায়তা করন্দিন।
● সাি-িাস্টার িা অন্যন্দকান প্রণিক্ষন্দি গণিত অণলণিয়াড শ্রকৌিল প্রন্দয়াগ কন্দর গণিত ণিষন্দয়র ণিষয়িস্তু উিস্থািন করন্দিন।
● প্রণিক্ষি িণরর্ালনা ও িরিতীন্দত শ্রেণি কায চক্রম িণরর্ালনা করন্দত ণগন্দয় শ্রকান আইণডয়া সিন্দকচ শ্রকান মতামত িা
উন্নয়নন্দযাগ্য ণেক নজন্দর আসন্দল তা গণিত অণলণিয়াড সাি-কন্দিান্দনন্ট িরািন্দর শ্রপ্ররি করন্দিন।
● একজন একিন ণরসার্ চার ণহন্দসন্দি আইণডয়াগুন্দলা ণনন্দয় গন্দিষিা করন্দিন এিং গন্দিষিার ফলাফল তুন্দল িরন্দিন।

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 92

অষ্টম ণেন
অণিন্দিিন-৪ : প্রণিক্ষি ণরণভউ, প্রণিক্ষন্দিাত্তর মূল্যায়ন এিং সমািনী
ভূণমকা: এ অণিন্দিিনটি ৮ণেন ব্যািী প্রণিক্ষন্দির সি চন্দিষ অণিন্দিিন। এিান্দন ৮ণেন ব্যািী প্রণিক্ষন্দির ণিণভন্ন ণিষয়াণে ণনন্দয়
শ্রমৌণিক আন্দলার্না হন্দি। এন্দক্ষন্দত্র অংিগ্রহিকাণরন্দের মুি আন্দলার্নার সুন্দযাগ কন্দর ণেন্দিন। প্রন্দতযকন্দক আন্দলার্নায় অংিগ্রহি
করন্দত উৎসাণহত করুন। এোড়া ১ম শ্রথন্দক ৫ম শ্রেণির িাঠ্যপুস্তন্দকর ণিণভন্ন সমস্যা ণনন্দয় আন্দলার্নার সুন্দযাগ থাকন্দি। িণরন্দিন্দষ
অংিগ্রহিকারীগি প্রণিক্ষন্দিাত্তর মূল্যায়ন্দন অংিগ্রহি করন্দিন।
ণিিনফল

এ অণিন্দিিন শ্রিন্দষ অংিগ্রহিকারীগিপ্রণিক্ষন্দির ণিষয়িস্তু আরও গভীরভান্দি ব্যাখ্যা করন্দত িারন্দিন।

সময়

9০ ণমণনট

ণিক্ষা উিকরি

প্রণিক্ষন্দিাত্তর মূল্যায়ন্দনর জন্য প্রশ্নিত্র।

কায চািণলর ণিস্তাণরত ণিিরি:
কাজ-১: প্রণিক্ষি ণরণভউ

সময়: ৩০ ণমণনট

● অংিগ্রহিকারীন্দের িলুন, আজ আমান্দের প্রণিক্ষি কযান্দির শ্রিষ ণেন। আজ আমরা প্রণিক্ষি কযান্দির সকল আন্দলাণর্ত
ণিষয়সমূহ শ্রিলার মাধ্যন্দম মন্দন করার শ্রর্ষ্টা করি। তারির শ্রিলাটি সিাইন্দক ভান্দলাভান্দি বুণেন্দয় ণেন।
● অংিগ্রহিকারীন্দের দুইটি েন্দল ভাগ হন্দয় িসন্দত িলুন। দুইটি েন্দলর দুইটি নাম ণেন্দয় শ্রিান্দড চ ণলন্দি রাখুন। তারির প্রণতেলন্দক
শ্রিাস্টার শ্রিিার ও মাকচার সরিরাহ করুন।
● প্রণতেলন্দক েলীয়ভান্দি আন্দলার্না কন্দর প্রণিক্ষন্দির আন্দলাণর্ত ণিষয়সমূন্দহর উির শ্রোট শ্রোট শ্রযন্দকান্দনা ৫টি প্রশ্ন ততণর কন্দর
শ্রিাস্টার শ্রিিান্দর ণলিন্দত িলুন।
● প্রশ্ন শ্রলিা শ্রিষ হন্দল একেল অন্যেলন্দক প্রশ্ন করন্দি। প্রন্দশ্নর উত্তর সঠিক হন্দল সহায়ক শ্রিান্দড চ ঐ েন্দলর িান্দি ১০নম্বর ণেন।
যণে উত্তর িলন্দত না িান্দরন তাহন্দল ০ ণেন। যণে উত্তরোতা েল উত্তর ণেন্দত না িান্দর তাহন্দল প্রশ্নকারীেলন্দক ঐ প্রন্দশ্নর উত্তর
ণেন্দত িলুন। প্রশ্নকারী েল উত্তর িলন্দত িারন্দলও শ্রকান্দনা নম্বর িান্দি না। যণে প্রশ্নোতা েল উত্তর িলন্দত না িান্দর তাহন্দল ঐ
েলন্দক -০৫ নম্বর ণেন। যণে শ্রকান্দনা েলই উত্তর ণেন্দত না িান্দর তাহন্দল ঐ প্রন্দশ্নর উত্তর ভান্দলাভান্দি বুণেন্দয় ণেন।
● সি প্রন্দশ্নর উত্তর িলা শ্রিষ হন্দল শ্রিান্দড চ নম্বর শ্রযাগ ণেন। শ্রয েল শ্রিণি নম্বর িান্দি ঐ েলন্দক ণিজয়ী ণহন্দসন্দি শ্রঘাষিা করুন।
কাজ-২: প্রণিক্ষন্দিাত্তর মূল্যায়ন

সময়: ৩০ ণমণনট

● প্রণিক্ষন্দিাত্তর মূল্যায়ন্দনর জন্য প্রিীত প্রশ্নটি সকলন্দক ণিতরি করুন।
● অংিগ্রহিকারীগি সকন্দল প্রণিক্ষন্দিাত্তর মূল্যায়ন্দন ১৫ ণমণনট অংিগ্রহি করন্দিন।
● শ্রকান্দনা প্রশ্ন থাকন্দল আন্দলার্না করুন।
কাজ-৩: সমািনী ও িন্যিাে জ্ঞািন

সময়: ৩০ ণমণনট
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● অনাড়ম্বরভান্দি সমািনী অনুষ্ঠান্দনর আন্দয়াজন করুন।
● সকলন্দক িন্যিাে জ্ঞািন কন্দর প্রণিক্ষন্দির সফল সমাণপ্ত শ্রঘাষিা করুন
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তথ্যিত্র
গিপ্রজাতন্ত্র িাংলান্দেি সরকার
টিম ণলডান্দরর কায চালয়
গণিত অণলণিয়াড এণক্টণভটি 1.5, ণিইণডণি৪
প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর

প্রাক-প্রণিক্ষি মূল্যায়নিত্র

১। প্রথম শ্রেণির গণিত িইন্দয়র শুরুন্দত তুলনা ণিষয়টি ণেন্দয় শুরু করার শ্রযৌণিকতা তুন্দল িরুন।

২। প্রথম শ্রেণিন্দত শ্রযান্দগর িারিা শ্রেয়ার জন্য একটি উিায় উন্দেি করুন।

৩। ৮টি িস্তুন্দক দুইভান্দগ কতভান্দি সাজান্দনা যায়?

৪। শ্রযাগ,ণিন্দয়াগ,গূি,ভাগ এই র্ারটি প্রণক্রয়ার শ্রকানগুন্দলান্দত ডান ণেন্দক শ্রথন্দক িাম ণেন্দক ণহন্দসি করা যায়?

৫। ণনন্দর্র ণর্ন্দত্র একটি িান্দসর ণিক্ষাথীন্দের িসার অিস্থা শ্রেয়া রন্দয়ন্দে। গুন্দির মাধ্যন্দম ণকভান্দি গিনা করা যান্দি?

৬। িন্ডাংি ও ভগ্াংন্দির িারিার মূল িাথ চকয ণক?

৭। দুইটি সংখ্যার তুলনা শ্রকান ণেক শ্রথন্দক শুরু করা হয়?
৮। একটি শ্রেৌড় প্রণতন্দযাণগতায় সুণম র্ততীয় স্থান্দন ণেল। শ্রস ণবতীয় স্থান্দন শ্রয ণেল তান্দক অণতক্রম কন্দর শ্রেৌড় প্রণতন্দযাণগতা শ্রিষ
করন্দলা। তাহন্দল সুণমর অিস্থান কত ণেল?
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৯। ণিন্দয়ান্দগর শ্রক্ষন্দত্র ণিন্দয়াজয,ণিন্দয়াগফল গূন্দনর শ্রক্ষন্দত্র গূন্য গুনন ভান্দগর শ্রক্ষন্দত্র ভাজয ভাজক ইতযাণে নাম থাকন্দল শ্রযান্দগর
শ্রক্ষন্দত্র শ্রকান নাম শ্রনই শ্রকন?

১০। দুইটি গাণিণতক িান্দকযর মান্দে সমান ণর্ি ণেন্দয় কিন সংযুি করা হয়?

১১। শুধুমাত্র ২টাকা আর ৫ টাকার শ্রনাট ণেন্দয় ১০১টাকা কতভান্দি ততরী করা যান্দি?

১২। িািািাণি না শ্ররন্দিও কীভান্দি শ্রকান িস্তু লম্বায় শ্রোট িা িড় তা শ্রির করা যায়?

১৩। ডান্দনর িস্তুটি এভান্দি িাতার উির ণনন্দয় শ্রিণিল ণেন্দয় েণি আঁকন্দল শ্রেিন্দত শ্রকান আকৃণতর হন্দি?

১৪। িরন্দগাি ও কচ্ছি এর গন্দল্পর মাধ্যন্দম তুলনার শ্রকান ণিষয় তুন্দল িরা যায়?

১৫। ণনন্দর্র েণির মন্দধ্য শ্রকান গুন্দলা পূরক শ্রকাি এর উোহরি এিং শ্রকন?
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গিপ্রজাতন্ত্র িাংলান্দেি সরকার
টিম ণলডান্দরর কায চালয়
গণিত অণলণিয়াড এণক্টণভটি 1.5, ণিইণডণি৪
প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর

প্রণিক্ষি-উত্তর মূল্যায়নিত্র
১ ।সংখ্যা ও তুলনা এর মন্দধ্য শ্রকান ণিষয়টি প্রথন্দম ণিক্ষাথীন্দেরন্দক শ্রিিান্দত হন্দি এিং শ্রকন?

২।পূরক শ্রকাি ও সণন্নণহত শ্রকান্দির মন্দধ্য িাথ চকয িলুন।

৩। রাজন্দকাষ শ্রকাটাল আইণডয়া অনুসান্দর ণকভান্দি ১০০ শ্রথন্দক ১ ণিন্দয়াগ করা শ্রযন্দত িান্দর?

৪। িান্দির গুন্দনর শ্রক্ষন্দত্র ০ শ্রকন িসান্দনা হয়?

৫। দুইটি ণভন্ন ণভন্ন আকান্দরর কাগন্দজর শ্রক্ষত্রফল ণকভান্দি তুলনা করা যায়?

৬। ২,০,৪,৩,১ এই িাচঁটি সংখ্যা ণেন্দয় সিন্দর্ন্দয় বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ততরী করুন।
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৭। জযাণমণতন্দত অণরগ্যাণম/ট্যাংগ্রাম এই ণিষয়গুন্দলা শ্রেিান্দনার কারি উন্দেি করুন।

৮। এই সমস্যাটি ণকভান্দি সমািান করন্দিন।

৯। একটি ভগ্াংিন্দক শ্রকান সংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করার শ্রক্ষন্দত্র শ্রকন সংখ্যাটিন্দক উণল্ট্ন্দয় এিং ভাগ ণর্ন্দির িেন্দল গুন ণর্ি ণেন্দয়
সমািান করা হয়?

১০। 0 শ্রকন শ্রজাড় সংখ্যা শ্রসটি ব্যাখ্যা করুন?
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িাংলান্দেন্দির প্রাথণমক ণিক্ষার লক্ষয ও উন্দেশ্য
প্রাথণমক ণিক্ষার লক্ষয
ণিশুর িারীণরক, মানণসক, সামাণজক, তনণতক, মানণিক, নােণনক, আধ্যাণিক ও আন্দিণগক ণিকাি সািন এিং তান্দের
শ্রেিাত্বন্দিান্দি, ণিজ্ঞানমেতায়, সৃজনিীলতায় ও উন্নত জীিন্দনর স্বপ্নেিচন্দন উবুদ্ধ করা।

প্রাথণমক ণিক্ষার উন্দেশ্য:
1. আোহ্ তা’আলা/সৃণষ্টকতচার প্রণত ণির্শ্াস ও ণিশুর মন্দধ্য তনণতক ও মানণিক মূল্যন্দিাি সৃণষ্ট করা এিং সকল িমচ ও
িমচািলম্বীন্দের প্রণত েদ্ধািীল হওয়া।
2. শ্রিিার প্রণত ইণতিার্ক মন্দনাভাি সৃণষ্টর মাধ্যন্দম ণিশুর কল্পনা-িণি, সৃজনিীলতা ও নােণনকন্দিান্দির উন্দন্মন্দষ সহায়তা
করা।
3. ণিজ্ঞান্দনর নীণত-িদ্ধণত ও প্রযুণির জ্ঞান অজচন, সমস্যা সমািান্দন তার ব্যিহার এিং ণিজ্ঞানমনে ও অনুসণন্ধ্ৎসু কন্দর
গন্দড় তুলন্দত সহায়তা করা।
4. ভাষা ও শ্রযাগান্দযাগ েক্ষতার ণিকাি এিং ণনন্দজন্দক প্রকাি করন্দত সহয়তা করা।
5. গাণিণতক িারিা, শ্রযৌণিক ণর্ন্তা ও সমস্যা সমািান্দনর শ্রযাগ্যতা অজচন্দন সহায়তা করা।
6. সামাণজক ও সুনাগণরক হওয়ার গুিািণল এিং ণির্শ্জনীন দৃণষ্টভণি অজচন্দন সহয়তা করা।
7. ভান্দলা-মন্দের িাথ চকয অনুিািন্দনর মাধ্যন্দম সঠিক িন্দথ র্লন্দত উবুদ্ধ করা।
8. অন্যন্দক অগ্রাণিকার শ্রেওয়া, িরমতসণহষ্ণুতা, তযান্দগর মন্দনাভাি ও ণমন্দলণমন্দি িাস করার মানণসকতা সৃণষ্ট করা।
9. প্রণতকূলতা শ্রমাকান্দিলার মাধ্যন্দম ণিশুর আিণির্শ্াস সৃণষ্ট করা।
10. ণনন্দজর কাজ ণনন্দজ করার মাধ্যন্দম েন্দমর ময চাো উিলণি ও আিময চাো ণিকান্দি সহায়তা করা।
11. প্রকৃণত, িণরন্দিি ও ণির্শ্জগৎ সিন্দকচ জানন্দত ও ভান্দলািাসন্দত সহায়তা করা এিং িণরন্দিি সংরক্ষন্দি উবুদ্ধ করা।
12. ণনরািে ও স্বাস্থযসম্মত জীিনযািন্দন সন্দর্ষ্ট করা।
13. জাতীয় ইণতহাস, ঐণতহয, সংস্কৃণত, শ্রেিন্দপ্রম ও মুণিযুন্দদ্ধর শ্রর্তনায় উবুদ্ধ করার মাধ্যন্দম িাংলান্দেিন্দক ভান্দলািাসন্দত
সাহাে করা।
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প্রাথণমক ণিক্ষার শ্রযাগ্যতা
শ্রযাগ্যতা কী
ণিিন শ্রিিান্দনা কায চক্রন্দমর মধ্য ণেন্দয় শ্রকান জ্ঞান, েক্ষতা িা দৃণষ্টভণি িণরপূি চভান্দি আয়ত্ত করার ির ণিশু িাস্তি জীিন্দন প্রন্দয়াজন্দনর
সময় তা কান্দজ লাগান্দত িারন্দল শ্রসই জ্ঞান, েক্ষতা িা দৃণষ্টভণিন্দক শ্রযাগ্যতা িন্দল।

প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা কী
প্রাথণমক স্তর ণিক্ষার একটি স্বয়ংসম্পূি চ স্তর। এই স্তন্দরর ণিক্ষা শ্রিন্দষ সকল ণিশু শ্রয জ্ঞান, েক্ষতা, দৃণষ্টভণি, মূল্যন্দিাি অজচন
করন্দি তার সমণষ্টই প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা। অন্যভান্দি িলা যায়, ১ম শ্রেণি শ্রথন্দক ৫ম শ্রেণি িয চন্ত অণজচত শ্রযাগ্যতার সমণষ্টই প্রাণন্তক
শ্রযাগ্যতা। িাংলান্দেন্দির প্রাথণমক ণিক্ষাস্তন্দরর জন্য িতচমান ণিক্ষাক্রন্দম ২৯টি প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা ণনি চারি করা হন্দয়ন্দে। একইভান্দি
প্রণতটি ণিষন্দয়র জন্য আিার প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা ণনি চারি করা হন্দয়ন্দে। শ্রযমন গণিত ণিষন্দয়র জন্য িয চায়ক্রন্দম ৩০টি ণিষয় ণভণত্তক
প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা ণর্ণিত করা হন্দয়ন্দে।

প্রাথণমক ণিক্ষার প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা
1. সি চিণিমান আোহ তা’য়ালা/সৃণষ্টকতচার প্রণত আস্থা ও ণির্শ্াস স্থািন, সকল সৃণষ্টর প্রণত ভান্দলািাসায় উেীপ্ত হওয়া।
2. ণনজ ণনজ িমচ প্রিতচন্দকর আে চি এিং িমীয় অনুিাসন অনুিীলন্দনর মাধ্যন্দম তনণতক ও র্াণরণত্রক গুনািণল অজচন করা।
3. সকল িমচ ও িমচািলম্বীন্দের প্রণত সন্মান প্রেিচন ও ভ্রার্তত্বন্দিান্দি উেীপ্ত হওয়া।
4. কল্পনা, শ্রকৌতুহল, সৃজনিীলতা ও বুণদ্ধর ণিকান্দি আগ্রহী হওয়া।
5. সংগীত, র্ারু ও কারুকলা ইতযাণের মাধ্যন্দম সৃজনিীলতা, শ্রসৌেয চন্দর্তনা, সুকুমারবৃণত্ত ও নােণনকন্দিান্দির প্রকাি এিং
সৃজনিীলতার আনে ও শ্রসৌেয চ উিন্দভান্দগ সামথ্যচ অজচন করা।
6. প্রকৃণতর ণনয়মগুন্দলা জানার মাধ্যন্দম ণিজ্ঞান্দনর জ্ঞান অজচন করা।
7. ণিজ্ঞান্দনর নীণত ও িদ্ধণত এিং শ্রযৌণিক ণর্ন্তার মাধ্যন্দম সমস্যা সমািান্দনর অভযাস গঠন এিং ণিজ্ঞানমনেতা অজচন করা।
8. প্রযুণি এিং তথ্য ও শ্রযাগান্দযাগ প্রযুণি সিন্দকচ জানা ও প্রন্দয়ান্দগর মাধ্যন্দম জীিনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
9. িাংলা ভাষার শ্রমৌণলক েক্ষতা অজচন এিং জীিন্দনর সি চন্দক্ষন্দত্র তা কায চকরভান্দি ব্যিহার করা।
10. ণিন্দেণি ভাষা ণহন্দসন্দি ইংন্দরণজ ভাষার শ্রমৌণলক েক্ষতা অজচন ও ব্যিহার করা।
11. গাণিণতক িারিা ও েক্ষতা অজচন করা।
12. শ্রযৌণিক ণর্ন্তার মাধ্যন্দম গাণিণতক সমস্যার সমািান করন্দত িারা।
13. মানিাণিকার, আন্তজচাণতকতান্দিাি, ণির্শ্ভ্রার্তত্ব ও ণির্শ্সংস্কৃণতর প্রণত আগ্রহী ও েদ্ধািীল হওয়া।
14. স্বািীন ও মুিণর্ন্তায় উৎসাণহত হওয়া এিং গিতাণন্ত্রক রীণতনীণত অনুিীলন করা।
15. তনণতক ও সামাণজক গুিািণল অজচন্দনর মাধ্যন্দম ভান্দলা-মন্দের িাথ চকয ণনরূিি এিং তা িাস্তি জীিন্দন প্রন্দয়াগ করা।
16. ব্যণিগত, িাণরিাণরক, সামাণজক ও রাষ্ট্রীয় সিন্দের সুষ্ঠু ব্যিহার ও সংরক্ষন্দি যত্নিীল হওয়া।
17. ণিন্দিষ র্াণহোসিন্ন ণিশুসহ নারী-পুরুষ, জাণত-িমচ-িি চ ণনণি চন্দিন্দষ সকন্দলর সন্দি সম্প্রীণত ও িাণন্তপূি চসহ-অিস্থান্দনর
মানণসকতা অজচন করা।
18. অন্যন্দক অগ্রণিকার শ্রেওয়ার মাধ্যন্দম তযান্দগর মন্দনাভাি অজচন ও িরমতসণহষ্ণুতা প্রেিচন এিং মানণিকগুিািণল অজচন করা।
19. সামাণজক কমচকান্দন্ড সণক্রয় অংিগ্রহি এিং ণনন্দজর োণয়ত্ব ও অণিকার সিন্দকচ সন্দর্তন হওয়া।
20. প্রণতকূলতা ও দুন্দয চাগ সিন্দকচ জানা এিং তা শ্রমাকান্দিলায় েক্ষ ও আিপ্রতযয়ী হওয়া।
21. ণনন্দজর কাজ ণনন্দজ করা এিং েন্দমর ময চাো শ্রেওয়া।
22. প্রর্তণত, িণরন্দিি ও ণির্শ্জগৎ সিন্দকচ জানা ও ভান্দলািাসা এিং িণরন্দিন্দির উন্নয়ন্দন ও সংরক্ষন্দি উবুদ্ধ হওয়া।
। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 100

23. আিহাওয়া ও জলিায়ুর িণরিতচন্দনর সমস্যা শ্রমাকান্দিলায় ইণতিার্ক ভূণমকা গ্রহন্দি সন্দর্ষ্ট হওয়া।
24. মানুন্দষর শ্রমৌণলক র্াণহো ও িণরন্দিন্দির ওির জনসংখ্যার প্রভাি এিং জনসিন্দের গুরুত্ব সিন্দকচ জানা।
25. িরীরর্র্ চা ও শ্রিলাধুলার মাধ্যন্দম িারীণরক ও মানণসক ণিকাি সািন এিং শ্রনর্তন্দত্বর গুিািণল অজচন করা।
26. ণনরািে ও স্বাস্থযকর জীিন যািন্দনর অভযাস গঠন করা।
27. মুণিযুন্দদ্ধর শ্রর্তনায় শ্রেিন্দপ্রম ও জাতীয়তান্দিান্দি উেীপ্ত হওয়া এিং তযান্দগর মন্দনাভাি গঠন ও শ্রেিগড়ার কান্দজ সণক্রয়
অংিগ্রহি করা।
28. জাতীয় ইণতহাস, ঐণতহয ও সংস্কৃণত সিন্দকচ জানা এিং এগুন্দলার প্রণত েদ্ধািীল হওয়া।
29. িাংলান্দেিন্দক জানা ও ভান্দলািাসা।

ণিষয়ণভণত্তক প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা
িাংলান্দেন্দির প্রাথণমক ণিক্ষাস্তন্দরর জন্য িতচমান ণিক্ষাক্রন্দম ২৯টি প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা ণনি চারি করা হন্দয়ন্দে। একইভান্দি প্রণত ণিষন্দয়র
জন্য আিার প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা ণনি চারি করা হন্দয়ন্দে। শ্রযমন- গণিত ণিষন্দয়র ৩০টি প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা ণর্ণিত করা হন্দয়ন্দে। অথ চাৎ
প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষা শ্রিন্দষ সকল ণিশু ণিণভন্ন ণিষয়গুন্দলা অধ্যয়ন কন্দর এই প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতাগুন্দলা অজচন করন্দি।

অজচন উিন্দযাগী শ্রযাগ্যতা
শ্রযাগ্যাতার অথ চ শ্রকান ণকছু করন্দত িারার সামথ্যচ। ণিিন শ্রিিান্দনা কায চক্রন্দমর মধ্য ণেন্দয় শ্রকান জ্ঞান, েক্ষতা িা দৃণষ্টভণি
িণরপূি চভান্দি আয়ত্ত করার ির ণিশু িাস্তি জীিন্দন প্রন্দয়াজন্দনর সময় তা কান্দজ লাগান্দত িারন্দল শ্রসই জ্ঞান, েক্ষতা িা দৃণষ্টভণিন্দক
একটি শ্রযাগ্যতা িন্দল। ণিশুর মন্দধ্য কাণিত শ্রযাগ্যতাসমূহ িারািণহকভান্দি িীন্দর ও ণনরণিণচ্ছন্ন প্রণক্রয়ার মাধ্যন্দম অণজচত হয়। এই
শ্রযাগ্যতাগুন্দলা সকল ণিশুর িন্দক্ষ অজচন করা সম্ভি িন্দল এগুন্দলান্দক অজচন্দনািন্দযাগী শ্রযাগ্যতা িন্দল। উোহরি ণহন্দসন্দি, িাংলা ণিষন্দয়র
ণিিন-শ্রিিান্দনা কায চক্রন্দমর মাধ্যন্দম শুদ্ধভান্দি ও স্পষ্ট স্বন্দর কথা িলন্দত িারার েক্ষতা আয়ত্ত করার ির ণিশু যণে তার িাণরিাণরক
ও সামাণজক িণরন্দিন্দি শুদ্ধ ভাষায় ও স্পষ্ট স্বন্দর কথা িলন্দত িান্দর তন্দি শ্রসটি তার শ্রযাগ্যতা িন্দল ণিন্দিণর্ত হন্দি।

ণিিনফল
িান্দঠর শুরুন্দত ণিক্ষক আর্রণিক উন্দেশ্য ণহন্দসন্দি যা ণর্ণিত কন্দরন িা শ্রিন্দষ ণিিন্দনর ফল ণহন্দসন্দি ণিক্ষাথীন্দের কাে শ্রথন্দক শ্রসগুন্দলা
িাওয়া যায় িন্দল আর্রণিক উন্দেশ্যন্দক ণিিনফল িন্দল।

ণিষয়িস্তু
ণিণভন্ন অজচন উিন্দযাগী শ্রযাগ্যতাগুন্দলা প্রথম শ্রথন্দক িঞ্চম শ্রেণিন্দত কতটুকু কন্দর অণজচত হন্দি তা সুণনণে চষ্টভন্দি ণনি চারি কন্দর শ্রেওয়া
হন্দয়ন্দে। এই অজচন উিন্দযাগী শ্রযাগ্যতাগুন্দলা শ্রথন্দক আিার প্রণত শ্রেণির জন্য ণিিনফল শ্রির করা হন্দয়ন্দে। ণিণভন্ন ণিষয়িস্তু িা িান্দঠর
মাধ্যন্দম এই ণিিনফল অণজচত হন্দি।
প্রথম শ্রেণি শ্রথন্দক িঞ্চম শ্রেণি িয চন্ত শ্রমাট ৯টি ণিষয় আন্দে। শ্রসগুন্দলা হন্দলা: িাংলা, ইংন্দরণজ, গণিত, প্রাথণমক ণিজ্ঞান, িাংলান্দেি
ও ণির্শ্িণরর্য়, িমচ, িারীণরক ণিক্ষা, র্ারু ও কারুকলা এিং সংগীত। ণিণভন্ন শ্রেণিন্দত এই ৯টি ণিষয় অধ্যায়ন্দনর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা
সকল িান্দঠর ণিিনফল অজচন করন্দল তারা সি অজচন উিন্দযাগী শ্রযাগ্যতা অজচন করন্দি এিং তার মাধ্যন্দম ২৯টি প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা
অণজচতক হন্দি।

ণিক্ষাক্রম ও িাঠ্যিইন্দয়র মন্দধ্য সিকচ
িাংলান্দেন্দির প্রাথণমক ণিক্ষাক্রম শ্রযাগ্যতাণভণত্তক। এিান্দন ণিক্ষাথীরা একটি সুণনণে চষ্ট সমন্দয়র মন্দধ্য সুণনণে চষ্ট জ্ঞান, েক্ষতা ও
শ্রযাগ্যতা অজচন করন্দি এিং তান্দের মন্দধ্য কাণিত আর্রণিক িণরিতচন আসন্দি, এটি এই ণিক্ষাক্রন্দমর মুখ্য উন্দেশ্য। িাঠ্যপুস্তক
প্রাথণমক ণিক্ষাস্তন্দরর একটি অন্যতম ণিিন-শ্রিিান্দনা (teaching-learning) সমগ্রী যা প্রাণন্তক শ্রযাগ্যতা ও অজচন
উিন্দযাগী শ্রযাগ্যতা, ভািিস্তু ও ণিষয়িস্তুর উির ণভণত্ত কন্দর প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দে। ণিক্ষাথীর িয়স, গ্রহিক্ষমতা, র্াণহো, আগ্রহ ও
অণভজ্ঞতার স্তর অনুসান্দর িাঠ সণন্নন্দিি করা হন্দয়ন্দে যা ণিক্ষাথীর আগ্রহ, শ্রকৌতুহল, কল্পনা, যুণিন্দিাি ও সৃজনিীলতা ণিকান্দি
সহায়তা করন্দি। একটি িাঠ্য পুস্তক হন্দলা শ্রকান্দনা শ্রেণির শ্রকান্দনা ণিষন্দয় ণিক্ষাথীন্দের জ্ঞান, েক্ষতা ও শ্রযাগ্যতা অজচন্দনর একটি
অনুিীলনমূলক সহায়ক িই। এটি তথ্যসম্বণলত একটি ণনন্দে চিনামূলক গাইড। িাঠ্যিইন্দয়র মাধ্যন্দমই শ্রেণিকন্দক্ষ ণিক্ষাক্রম িাস্তিাণয়ত
হন্দয় থান্দক। তাই ণিক্ষাক্রম ও িাঠ্যিইন্দয়র মন্দধ্যকার সিকচ অণিন্দচ্ছদ্য।
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আিশ্যকীয় ণিিনক্রম (2012 সন্দন িণরমাণজচত)
ণিষয় : গণিত
welqwfwËK cÖvwšÍK
†hvM¨Zv
1.
ev¯Íe
DcKi‡Yi mvnv‡h¨
MvwYwZK aviYv jvf
Kiv|
2.
DcKiY
MYbv Ki‡Z cviv|

3.
†KvwU ch©šÍ
msL¨v MYbv Ki‡Z
cviv|

cÖ_g †kªwY
1.1
Kg-†ewk, †QvU-eo,
nvjKv -fvix, Kv‡Q-`~‡i, Lv‡Uv-j¤^v
Gi aviYv jvf Ki‡e
2.1
1 †_‡K 50 ch©š Í ev¯Íe
DcKiY MYbv Ki‡Z cvi‡e|
2.2
DcKiY †Rvovq †Rvovq
mvRv‡Z cvi‡e|
2.3
1 †_‡K 50 ch©šÍ ev¯Íe
DcKiY `‡ki ¸”Q K‡i MYbv Ki‡Z
cvi‡e|
3.1
1 †_‡K 50 ch©šÍ DcKiY
¸‡”Qi aviYv‡K msL¨v Øviv cÖKvk
Ki‡Z cvi‡e|
3.2
1 †_‡K 50 ch©šÍ msL¨v
MYbv Ki‡Z cvi‡e|
3.3
10 †_‡K 50 ch©šÍ msL¨v
`‡ki mvnv‡h¨ MYbv Ki‡Z cvi‡e|

4.
0 †_‡K 9
ch©šÍ msL¨v cÖZxK¸‡jv
wPb‡Z cviv|

4.1
1 †_‡K 9 ch©šÍ msL¨v
cÖZxK¸‡jv wPb‡Z cvi‡e Ges
cÖ‡Z¨KwU‡K bvg Abyhvqx kbv³ Ki‡Z
cvi‡e|
4.2
k~‡b¨i aviYv jvf Ki‡e|

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY

wØZxq †kªwY

PZz_© †kªwY

cÂg †kªwY

-

-

-

-

2.1
51
†_‡K 100 ch©šÍ ev¯Íe
DcKiY MYbv Ki‡Z
cvi‡e|
2.2
51 †_‡K 100
ch©šÍ ev¯Íe DcKiY `‡ki
¸”Q K‡i MYbv Ki‡Z
cvi‡e|
3.1
51 †_‡K 100
ch©šÍ DcKiY ¸‡”Qi
aviYv‡K msL¨v Øviv cÖKvk
Ki‡Z cvi‡e|
3.2
51
†_‡K 100 ch©šZ msL¨v
MYbv Ki‡Z cvi‡e|
3.3
51
†_‡K 100 ch©šÍ msL¨v `‡ki
mvnv‡h¨ MYbv Ki‡Z cvi‡e|
3.4
`yB `yB, Pvi
Pvi, cuvP cuvP I `k `k
K‡i msL¨v MYbv Ki‡Z
cvi‡e|

2.1
10,000 ch©šÍ DcKiY `k I
k‡Zi ¸”Q K‡i MYbv Ki‡Z cvi‡e|

2.1
GK j¶ ch©šÍ DcKiY
`k, kZ I nvRv‡ii ¸‡”Qi
mvnv‡h¨ MYbv Ki‡Z cvi‡e|

-

3.1
101 †_‡K 10,000 ch©šÍ e¯‘i
`jMZ aviYv‡K msL¨v Øviv cÖKvk Ki‡Z
cvi‡e|

3.1
†KvwU ch©šÍ msL¨v `k,
kZ, nvRvi I j¶ Gi mvnv‡h¨
MYbv Ki‡Z cvi‡e|

-

-

-

-

-

3.2
101 †_‡K 10,000 ch©šÍ msL¨v
`k, kZ Ges nvRv‡ii mvnv‡h¨ cÖKvk
Ki‡Z cvi‡e |
3.3
`k-`k, kZ-kZ, nvRvinvRvi K‡i msL¨v MYbv Ki‡Z cvi‡e|

welqwfwËK cÖvwšÍK
†hvM¨Zv
5.
†KvwU
ch©šÍmsL¨v co‡Z I
wjL‡Z cviv|

cÖ_g †kªwY
5.1
1 †_‡K 50 ch©šÍ msL¨v
co‡Z cvi‡e|
5.2
1 †_‡K 50 ch©šÍ msL¨v
A‡¼ wjL‡Z cvi‡e|
5.3
1 †_‡K 20 ch©šÍ msL¨v
K_vq wjL‡Z cvi‡e|

6.
†KvwU ch©šÍ
msL¨vq e¨eüZ A‡¼i
¯’vbxq gvb wbY©q Ki‡Z
cviv|

7.
†KvwU ch©šÍ
msL¨vi Zzjbv Ki‡Z I
gv‡bi µgvbymv‡i
mvRv‡Z cviv|

-

7.1
1 †_‡K 20 ch©šÍ
msL¨v¸‡jvi g‡a¨ †h‡Kv‡bv `yBwU
msL¨v Zzjbv K‡i †QvU eo ej‡Z
cvi‡e|
7.2
1 †_‡K 20 ch©šÍ msL¨vi
µwgK aviYv jvf Ki‡e Ges †QvU
†_‡K eo I eo †_‡K †QvU
msL¨v¸‡jv gv‡bi µgvbymv‡i mvRv‡Z
cvi‡e|

8|
wek ch©šÍ
µgevPK msL¨v co‡Z,
wjL‡Z I e¨envi Ki‡Z
cviv|

8.1
cÖ_g †_‡K cÂg ch©šÍ
µgevPK msL¨v¸‡jv co‡Z, wjL‡Z I
e¨envi Ki‡Z cvi‡e|

wØZxq †kªwY
5.1
51 †_‡K 100
ch©šÍ msL¨v co‡Z cvi‡e|
5.2
51 †_‡K 100
ch©šÍ msL¨v A‡¼ wjL‡Z
cvi‡e|
5.3
21 †_‡K 100
ch©šÍ msL¨v K_vq wjL‡Z
cvi‡e|
6.1
msL¨vi ¯’vbxq
gvb (GKK, `kK I kZK)
m¤ú‡K© aviYv jvf K‡i
ej‡Z cvi‡e|

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY
5.1
101 †_‡K 10,000 ch©šÍ msL¨v
co‡Z cvi‡e|
5.2
101 †_‡K 10,000 ch©šÍ msL¨v
A‡¼ wjL‡Z cvi‡e|

PZz_© †kªwY
5.1
†KvwU ch©šÍ †h‡Kv‡bv
msL¨v co‡Z cvi‡e|
5.2
†KvwU ch©šÍ A‡¼ †jLv
†h‡Kv‡bv msL¨v K_vq wjL‡Z
cvi‡e|

cÂg †kªwY
-

5.3
101 †_‡K 10,000 ch©šÍ msL¨v
K_vq wjL‡Z cvi‡e|
6.1
`k nvRvi ch©šÍ msL¨vq e¨eüZ
A‡¼i ¯’vbxq gvb (GKK, `kK, kZK,
mnmª, AhyZ) m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡e|

6.2
100 ch©šÍ
msL¨vq e¨eüZ A‡¼i ¯’vbxq
gvb wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
7.1
21 †_‡K 100
ch©šÍ msL¨v¸‡jvi g‡a¨
†h‡Kv‡bv `yBwU msL¨v Zyjbv
K‡i †QvU eo ej‡Z cvi‡e|
7.2
21 †_‡K 100
ch©šÍ KwZcq msL¨vi µwgK
aviYv jvf Ki‡e Ges †QvU
†_‡K eo I eo †_‡K †QvU
msL¨v¸‡jv gv‡bi µgvbymv‡i
mvRv‡Z cvi‡e|

6.2
`k nvRvi ch©šÍ msL¨vq e¨eüZ
wewfbœ A‡¼i ¯’vbxq gvb wbY©q Ki‡Z
cvi‡e|
7.1
`k nvRvi ch©šÍ †h‡Kv‡bv `yBwU
msL¨vi g‡a¨ Zzjbv K‡i †QvU -eo ej‡Z
cvi‡e|

8.1
lô †_‡K `kg
ch©šÍ µgevPK msL¨v¸‡jv
co‡Z, wjL‡Z I e¨envi
Ki‡Z cvi‡e|

8.1
cÖ_g †_‡K wesk ch©šÍ µgevPK
msL¨v¸‡jv co‡Z, wjL‡Z I e¨envi Ki‡Z
cvi‡e|

7.2
†QvU -eo msL¨vi aviYv‡K
cÖZxK (<, >) e¨envi K‡i cÖKvk Ki‡Z
cvi‡e|
7.3
KZK¸‡jv msL¨v‡K †QvU †_‡K
eo A_ev eo †_‡K †QvU µ‡g mvRv‡Z
cvi‡e|

6.1
†KvwU ch©šÍ msL¨vq
e¨eüZ A‡¼i ¯’vbxq gvb (GKK,
`kK, kZK, mnmª, AhyZ, j¶,
wbhyZ/wgwjqb, †KvwU) m¤ú‡K©
aviYv jvf Ki‡e|
6.2
†KvwU ch©šÍ msL¨vq
e¨eüZ wewfbœ A‡¼i ¯’vbxq gvb
wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
7.1
†KvwU ch©šÍ †h‡Kv‡bv
`yBwU msL¨vi g‡a¨ Zzjbv K‡i
†QvU- eo wbY©q Ki‡Z cvi‡e|

-

7.2
†QvU -eo msL¨vi
aviYv‡K cÖZxK (<, >) e¨envi
K‡i cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
7.3
KZK¸‡jv msL¨v‡K
†QvU †_‡K eo A_ev eo †_‡K
†QvU µ‡g mvRv‡Z cvi‡e (†KvwU
ch©¯Í)|
7.4
Ab~aŸ© Qq A‡¼i
e„nËg I ¶y`ªZg msL¨v MVb
Ki‡Z cvi‡e|
-

-
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welqwfwËK cÖvwšÍK
†hvM¨Zv
9.
`yB ev
Z‡ZvwaK msL¨vi †hvM I
GZ`msµvšÍ mgm¨vi
mgvavb Ki‡Z cviv
(nv‡Z bv †i‡L I
†i‡L)|

cÖ_g †kªwY
9.1
`yB ¸”Q DcKiY GKÎ
K‡i †hv‡Mi aviYv jvf Ki‡e (†gvU
DcKiY n‡e Ab~aŸ© 9wU)|
9.2

k~b¨ †hvM Ki‡Z cvi‡e|

9.3
msL¨v wewbgq K‡i †hvM
Ki‡Z cvi‡e|
9.4
nv‡Z bv †i‡L `yBwU msL¨v
Dc‡i wb‡P I cvkvcvwk †hvM Ki‡Z
cvi‡e (†hvMdj Ab~aŸ© 50)|
10. GKwU msL¨v †_‡K
Avi GKwU msL¨v we‡qvM
Ki‡Z cviv (nv‡Z bv
†i‡L I †i‡L)|

10.1
DcKiY c„_K K‡i ev ev`
w`‡q we‡qv‡Mi aviYv jvf Ki‡e
(DcKi‡Yi msL¨v Ab~aŸ© 9)|
10.2

11.
†hvM I
we‡qvM cÖwµqv e¨envi
K‡i mgm¨vi mgvavb
Ki‡Z cviv|
12.
GKwU
msL¨v‡K Avi GKwU
msL¨v Øviv ¸Y Ki‡Z
cviv (¸Y¨ Ab~aŸ© 4
A¼wewkó msL¨v Ges
¸YK Ab~aŸ© 3 A¼wewkó
msL¨v)|

k~b¨ we‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

10.3
Ab~aŸ© 50 ch©šÍ GKwU
msL¨v †_‡K Avi GKwU msL¨v we‡qvM
Ki‡Z cvi‡e (nv‡Z bv †i‡L)|
11.1
†hvM I we‡qvM cÖwµqv
e¨envi K‡i mgm¨vi mgvavb Ki‡Z
cvi‡e (Ab~aŸ© 50 ch©šÍ msL¨v e¨envi
Ki‡e Ges djvdj n‡e Ab~aŸ© 50)|

-

wØZxq †kªwY
9.1
DcKiY e¨envi
K‡i †hvM Ki‡Z cvi‡e
(†hvMdj n‡e Ab~aŸ© 100)|
9.2
nv‡Z bv †i‡L I
†i‡L Ab~aŸ© `yB A¼wewkó
msL¨v †hvM Ki‡Z cvi‡e
(†hvMdj n‡e Ab~aŸ© 100)|

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY
9.1
nv‡Z bv †i‡L `yB, wZb ev Pvi
A¼wewkó me©vwaK PviwU msL¨v †hvM Ki‡Z
cvi‡e|

PZz_© †kªwY
9.1
`yB ev Z‡ZvwaK msL¨v
†hvM Ki‡Z cviv (nv‡Z bv †i‡L
I †i‡L)|

cÂg †kªwY

9.2
nv‡Z †i‡L `yB, wZb ev Pvi
A¼wewkó me©vwaK PviwU msL¨v †hvM Ki‡Z
cvi‡e (†hvMdj Ab~aŸ© 10,000)|

10.1
DcKiY e¨envi
K‡i we‡qvM Ki‡Z cvi‡e
(we‡qvRb Ab~aŸ© 100)|
10.2
nv‡Z bv †i‡L I
†i‡L `yB A‡¼i msL¨v †_‡K
Ab~aŸ© `yB A‡¼i msL¨v
we‡qvM Ki‡Z cvi‡e
(we‡qvRb Ab~aŸ© 100)|

10.1
nv‡Z bv †i‡L wZb ev Pvi
A¼wewkó msL¨v †_‡K Ab~aŸ© wZb ev Pvi
A¼wewkó †QvU msL¨v we‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
10.2
nv‡Z †i‡L wZb ev Pvi
A¼wewkó msL¨v †_‡K Ab~aŸ© wZb ev Pvi
A¼wewkó †QvU msL¨v we‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

10.1
cuvP A¼wewkó msL¨v
†_‡K Ab~aŸ© cuvP A¼wewkó †QvU
msL¨v we‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
10.2
we‡qvRb, we‡qvR¨
Ges we‡qvMdj Gi †h-†Kv‡bv
`yBwU †`Iqv _vK‡j Z…ZxqwU wbY©q
Ki‡Z cvi‡e|

11.1
†hvM I we‡qvM
cÖwµqv e¨envi K‡i mgm¨vi
mgvavb Ki‡Z cvi‡e (Ab~aŸ©
100 ch©šÍ msL¨v e¨envi
Ki‡e Ges djvdj n‡e
Ab~aŸ© 100)|
12.1
DcKiY e¨envi
K‡i ¸‡Yi aviYv jvf Ki‡e
Ges Gi †_‡K ¸Y Kiv
wkL‡e|

11.1
Ab~aŸ© Pvi A¼wewkó msL¨v
e¨envi K‡i †hvM I we‡qvM msµvšÍ `yB
¯Íiwewkó mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

11.1
Ab~aŸ© cuvP A¼wewkó
msL¨v e¨envi K‡i †hvM I we‡qvM
msµvšÍ wZb ¯Íiwewkó mgm¨vi
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

12.1
11 †_‡K 20 ch©šÍ ¸‡Yi bvgZv
wkL‡e I wjL‡Z cvi‡e|

12.2
1 †_‡K 10 ch©šÍ
¸‡Yi bvgZv wkL‡e Ges ¸Y

12.2
¸Y A‡¼ ¸‡Yi bvgZv e¨envi
Ki‡Z cvi‡e|

12.1
Ab~aŸ© Pvi A¼wewkó
msL¨v‡K Ab~aŸ© wZb A¼wewkó
msL¨v Øviv ¸Y Ki‡Z cvi‡e
(¸Ydj Ab~aŸ© GK j¶)|
12.2
¸Y A‡¼ k~‡b¨i
e¨envi Kv‡R jvwM‡q mnR
c×wZ‡Z ¸Y Ki‡Z cvi‡e|

10.3
we‡qvM A‡¼ we‡qvRb, we‡qvR¨
Ges we‡qvMdj Kx Zv ej‡Z Ges wPwýZ
Ki‡Z cvi‡e|

12.1
Ab~aŸ© Pvi A¼wewkó
msL¨v‡K Ab~aŸ© wZb A¼wewkó
msL¨v Øviv ¸Y Ki‡Z cvi‡e
(¸Ydj Ab~aŸ© GK †KvwU)|
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welqwfwËK cÖvwšÍK
†hvM¨Zv

13.
GKwU
msL¨v‡K Avi GKwU
msL¨v Øviv fvM Ki‡Z
cviv (fvR¨ Ab~aŸ© 5
A¼wewkó Ges fvRK
Ab~aŸ© 3 A¼wewkó
msL¨v n‡e)|

14.
†hvM,
we‡qvM, ¸Y I fvM
cÖwµqv e¨envi K‡i
mgm¨v mgvavb Ki‡Z
cviv (Kvh©wewai †h†Kv‡bv ch©v‡q 4
A¼wewkó msL¨vi †P‡q

cÖ_g †kªwY

-

-

wØZxq †kªwY
A‡¼ e¨envi Ki‡Z cvi‡e
(¸Ydj n‡e Ab~aŸ© 100)|
12.3
nv‡Z bv †i‡L
Ab~aŸ© 2 A‡¼i msL¨v‡K
GK A‡¼i msL¨v Øviv ¸Y
Ki‡Z cvi‡e (¸Ydj n‡e
Ab~aŸ© 100)|
12.4
k~b¨ Øviv †Kv‡bv
msL¨v‡K ¸Y Ki‡Z ev
k~b¨‡K †Kv‡bv msL¨v Øviv
¸Y Ki‡Z cvi‡e|
12.5
msL¨v wewbgq
K‡i ¸Y Ki‡Z cvi‡e|

13.1
DcKiY e¨envi
K‡i fv‡Mi aviYv jvf Ki‡e
Ges Gi †_‡K fvM Kiv
wkL‡e|
13.2
¸‡Yi bvgZv
e¨envi K‡i fvM Ki‡Z
cvi‡e (fvR¨ n‡e Ab~aŸ© `yB
A¼wewkó msL¨v Ges fvRK
n‡e k~b¨ ev‡` GK A¼wewkó
msL¨v)|
14.1
¸Y msµvšÍ
mgm¨vi mgvavb Ki‡Z
cvi‡e|
14.2
fvM msµvšÍ
mgm¨vi mgvavb Ki‡Z
cvi‡e|

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY
12.3
Ab~aŸ© wZb A¼wewkó †Kv‡bv
msL¨v‡K 10,20, -----,90 Øviv ms‡¶‡c
¸Y Ki‡Z cvi‡e|

PZz_© †kªwY

cÂg †kªwY

12.3
¸Y¨, ¸YK wewbgq
K‡i ¸Y Ki‡Z cvi‡e|

12.4
nv‡Z bv †i‡L Ab~aŸ© wZb
A¼wewkó msL¨v‡K Ab~aŸ© `yB A¼wewkó
msL¨v Øviv ¸Y Ki‡Z cvi‡e (¸Ydj Ab~aŸ©
10,000)|
12.5
nv‡Z †i‡L Ab~aŸ© wZb A¼wewkó
msL¨v‡K Ab~aŸ© `yB A¼wewkó msL¨v Øviv
¸Y Ki‡Z cvi‡e (¸Ydj Ab~aŸ©
10,000)|
12.6
¸Y¨, ¸YK Ges ¸Ydj Kx Zv
ej‡Z cvi‡e|
12.7
¸‡Yi wewbgq wewa Rvb‡e I
cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
13.1
Ab~aŸ© wZb A¼wewkó msL¨v‡K
GK A¼wewkó msL¨v Øviv fvM Ki‡Z
cvi‡e|
13.2
fvR¨, fvRK, fvMdj I
fvM‡kl Kx Zv ej‡Z cvi‡e|
13.3
†Kv‡bv msL¨v‡K k~b¨ Øviv †h
fvM Kiv hvq bv Ges k~b¨‡K Ab¨ †Kv‡bv
msL¨v Øviv fvM Ki‡j fvMdj †h k~b¨ nq
Zv Rvb‡e I ej‡Z cvi‡e|
14.1
¸Y I fvM msµvšÍ mgm¨vi
mgvavb Ki‡Z cvi‡e (Ab~aŸ© `yB A¼wewkó
msL¨v, Z‡e fv‡Mi †¶‡Î fvRK GK A¼
wewkó)|
14.2
†hvM I we‡qvM cÖwµqvi
†h‡Kv‡bv GKwU Ges ¸Y I fvM cÖwµqvi †h
†Kv‡bv GKwU e¨envi K‡i mgm¨vi mgvavb
Ki‡Z cvi‡e (Kvh©wewai mKj ch©v‡q Ab~aŸ©

13.1
Ab~aŸ© Pvi A‡¼i
msL¨v‡K `yB A‡¼i msL¨v Øviv
fvM Ki‡Z cvi‡e|

13.1
Ab~aŸ© cuvP A‡¼i
msL¨v‡K Ab~aŸ© wZb A‡¼i msL¨v
Øviv fvM Ki‡Z cvi‡e|

13.2
fvM †h ¸‡Yi wecixZ
cÖwµqv Zv Rvb‡e I cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
13.3
10 ev 100 Øviv Ab~aŸ©
Pvi A‡¼i msL¨v‡K mnR
c×wZ‡Z fvM Ki‡Z cvi‡e|

13.2
10 ev 100 Øviv
Ab~aŸ© cuvP A‡¼i msL¨v‡K mnR
cÖwµqvq fvM Ki‡Z cvi‡e|

14.1
¸Y I fvM msµvšÍ
mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e
(Ab~aŸ© wZb A¼wewkó msL¨v
e¨eüZ n‡e)|
14.2
†hvM, we‡qvM, ¸Y I
fvM cÖwµqvi †h †Kv‡bv `yBwU ev
wZbwU e¨envi K‡i wZb

14.1
†hvM-we‡qvM msµvšÍ
mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
14.2
¸Y I fvM msµvšÍ
mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e
(Ab~aŸ© Pvi A¼wewkó msL¨v
e¨eüZ n‡e)|
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eo msL¨v e¨eüZ n‡e
bv)|

cÖ_g †kªwY

wØZxq †kªwY

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY
`yB A¼wewkó msL¨v e¨eüZ n‡e, Z‡e
fv‡Mi †¶‡Î fvRK GK A¼wewkó n‡e|)

PZz_© †kªwY
¯Íiwewkó mgm¨vi mgvavb
Ki‡Z cvi‡e (Kvh©wewai mKj
ch©v‡q Ab~aŸ© wZb A¼wewkó msL¨v
e¨eüZ n‡e)|

14.3
†hvM/we‡qvM,
¸Y/fvM cÖwµqv e¨envi K‡i
Ab~aŸ© `yB ¯Íiwewkó mgm¨vi
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

15.
evsjv‡`wk
gy`ªv I UvKv wPb‡Z Ges
ˆ`bw›`b †jb‡`‡b
e¨envi Ki‡Z cviv|

16.
M‡oi aviYv
jvf Kiv Ges
GZ`msµvšÍ mgm¨vi
mgvavb Ki‡Z cviv|
17.
M.mv.¸. I
j.mv.¸.Õi aviYv jvf
Kiv Ges mnR mgm¨v
mgvav‡b Gme aviYv
cÖ‡qvM Ki‡Z cviv|

15.1
evsjv‡`wk gy`ªv Ges 50
UvKv ch©šÍ cÖPwjZ †bvU wPb‡Z cvi‡e|

15.1
evsjv‡`wk gy`ªv
Ges 100 UvKv ch©šÍ cÖPwjZ
evsjv‡`wk †bvU wPb‡Z
cvi‡e Ges ˆ`bw›`b
†jb‡`‡b gy`ªv I †bvU
e¨envi Ki‡Z cvi‡e|

15.1
evsjv‡`wk cÖPwjZ gy`ªv I †bvU
wPb‡Z cvi‡e Ges UvKv I cqmv †jLvi
c×wZ Rvb‡e I wjL‡Z cvi‡e|
15.2
gy`ªv I †bvU wewbgq Ki‡Z
cvi‡e Ges ˆ`bw›`b †jb‡`‡b gy`ªv I †bvU
e¨envi msµvšÍ mnR mgm¨v mgvavb Ki‡Z
cvi‡e|

-

-

-

-

-

-

-

cÂg †kªwY

14.3
†hvM, we‡qvM, ¸Y,
fvM I eÜbx e¨envi Kশ্রর
MvwYwZK mgm¨vi mgvavb Ki‡Z
cvi‡e|
14.4
†hvM, we‡qvM, ¸Y I
fvM cÖwµqvi Ab~aŸ© wZbwU
e¨envi K‡i mgm¨vi mgvavb
Ki‡Z cvi‡e (Kvh©wewai mKj
ch©v‡q Pvi A¼wewkó msL¨v
e¨eüZ n‡e)|
-

-

17.1
¸YbxqK I ¸wYZK
m¤^‡Ü aviYv jvf Ki‡e Ges
¸YbxqK I ¸wYZK wbY©q Ki‡Z
cvi‡e|
17.2
†gŠwjK I K…wÎg
msL¨vi aviYv jvf Ki‡e Ges
100 ch©šÍ msL¨vi g‡a¨ †gŠwjK I
K…wÎg msL¨v kbv³ Ki‡Z cvi‡e|
17.3
†gŠwjK Drcv`K wbY©q
Ki‡Z cvi‡e|
17.4
2,3 ev 5 Øviv
wefvR¨Zv wba©viY Ki‡Z cvi‡e|

16.1
Mo m¤ú‡K© aviYv
jvf Ki‡e|
16.2
Mo wbY©q Ki‡Z
cvi‡e|
16.3
Mo m¤úwK©Z mgm¨vi
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
17.1
†gŠwjK Drcv`‡Ki
mvnv‡h¨ M.mv.¸. I j.mv.¸ wbY©q
Ki‡Z cvi‡e|
17.2 M.mv.¸. I j.mv.¸. e¨envi
K‡i mgm¨vi mgvavb Ki‡Z
cvi‡e|
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18.
cÖZxK
e¨envi K‡i mgm¨v
mgvavb Ki‡Z cviv|

19.
mvaviY
fMœvs‡ki aviYv jvf Kiv
(ni Ab~aŸ© 2 A‡¼i
msL¨v) Ges wewfbœ
cÖKv‡ii fMœvsk †Pbv I
e¨envi Ki‡Z cviv|

cÖ_g †kªwY

-

-

-

-

19.1
†Kv‡bv e¯‘‡K
mgvb `yB fv‡M fvM Ki‡Z
cvi‡e Ges cÖ‡Z¨K Ask‡K

19.1
GK A‡¼i niwewkó cÖK…Z
fMœvs‡ki aviYv jvf Ki‡e|

1
c~Y© e¯‘wUi A‡a©K ev 2
e‡j wPb‡Z cvi‡e|
19.2
†Kv‡bv e¯‘‡K
mgvb Pvi fv‡M fvM Ki‡Z
cvi‡e Ges cÖ‡Z¨K Ask‡K
c~Y© e¯‘wUi Pvi fv‡Mi GK
fvM ev 1/4 e‡j wPb‡Z
cvi‡e|

-

19.2
fMœvs‡ki ni I je wPb‡Z Ges
ej‡Z cvi‡e|

19.3
`yBwU fMœvsk co‡Z, wjL‡Z
I Zzjbv Ki‡Z cvi‡e|

19.3
mgZzj fMœvsk m¤^‡Ü aviYv jvf
Ki‡e Ges mgZzj fMœvsk ˆZwi Ki‡Z
cvi‡e|
19.4
mgniwewkó fMœvs‡ki Zzjbv
K‡i †QvU-eo ej‡Z cvi‡e Ges MvwYwZK
cÖZxK e¨envi K‡i wjL‡Z cvi‡e|

-

20.1
GKB niwewkó fMœvs‡ki †hvM
Ki‡Z cvi‡e (ni GK A‡¼i msL¨v)|

1
1
2 I 4 GB

20.
mvaviY
fMœvs‡ki †hvM, we‡qvM,
¸Y I fvM Ki‡Z cviv
Ges G msµvšÍ mgm¨vi

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY

wØZxq †kªwY

PZz_© †kªwY
17.5
M.mv.¸. Gi aviYv jvf
Ki‡e Ges †gŠwjK Drcv`‡Ki
mvnv‡h¨ Ab~aŸ© wZbwU msL¨vi
M.mv.¸. wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
17.6
j.mv.¸. Gi aviYv
jvf Ki‡e Ges ¸wYZ‡Ki mvnv‡h¨
Ab~aŸ© wZbwU msL¨vi j.mv.¸.
wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
18.1
MvwYwZK ivwk I evK¨
eyS‡Z cvi‡e Ges ev‡K¨ MvwYwZK
cÖZxK e¨envi Ki‡Z cvi‡e|

19.1
Ab~aŸ© `yB A‡¼i
niwewkó cÖK…Z fMœvsk e¨envi
Ki‡Z cvi‡e| mgZzj fMœvsk
ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
19.2
fMœvs‡ki jwNô
AvKv‡ii aviYv jvf Ki‡e Ges
fMœvsk‡K jwNô AvKv‡i cÖKvk
Ki‡Z cvi‡e|

19.3
wewfbœ fMœvsk‡K mgni
wewkó fMœvs‡k cÖKvk Ki‡Z
cvi‡e|
19.4
fMœvs‡ki Zzjbv K‡i
†QvU- eo ej‡Z cvi‡e Ges
MvwYwZK cÖZxK e¨envi K‡i
wjL‡Z cvi‡e|
20.1
fMœvs‡ki †hvM I
we‡qvM Ki‡Z cvi‡e (ni Ab~aŸ©
`yB A‡¼i msL¨v)|

cÂg †kªwY

18.1
K_vq ev Qwe‡Z
ewY©Z Z_¨‡K A¶i cÖZxK/dvuKv
Ni msewjZ ev‡K¨ cÖKvk Ki‡Z
cvi‡e|
18.2
A¶i cÖZxK/dvuKv
Ni msewjZ evK¨ †_‡K MvwYwZK
cÖwµqvq cÖZx‡Ki gvb wbY©q
Ki‡Z cvi‡e|
19.1 GKvwaK fMœvsk‡K
mgniwewkó fMœvs‡k wKsev
mgjewewkó fMœvs‡k cwiYZ
Ki‡Z cvi‡e|
19.2
fMœvs‡ki Zzjbv K‡i
†QvU eo wbY©q Ki‡Z cvi‡e Ges
cÖZxK e¨envi K‡i †QvU †_‡K
eo I eo †_‡K †QvU µgvbymv‡i
mvRv‡Z cvi‡e|
19.3
cÖK…Z, AcÖK…Z I
wgkª fMœvsk m¤^‡Ü aviYv jvf
Ki‡e Ges AcÖK…Z fMœvsk‡K
wgkª fMœvs‡k Ges wgkª fMœvsk‡K
AcÖK…Z fMœvs‡k cÖKvk Ki‡Z
cvi‡e|
20.1
cÖK…Z, AcÖK…Z I
wgkª fMœvs‡ki †hvM I we‡qvM
Ki‡Z cvi‡e|
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mgvavb Ki‡Z cviv
(fMœvs‡ki ni Ab~aŸ© 2
A‡¼i msL¨v)|

21.
`kwgK
fMœvs‡ki aviYv jvf Kiv
I e¨envi Ki‡Z cviv|

cÖ_g †kªwY

-

wØZxq †kªwY

-

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY
20.2
GKB niwewkó fMœvs‡ki we‡qvM
Ki‡Z cvi‡e (ni GK A‡¼i msL¨v)|

-

PZz_© †kªwY
20.2
fMœvs‡ki †hvM
we‡qv‡Mi mij Ki‡Z cvi‡e|
20.3
fMœvs‡ki †hvM, we‡qvM
e¨envi K‡i ˆ`bw›`b Rxe‡bi
mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

21.1
`kwgK fMœvs‡ki
aviYv jvf Ki‡e Ges `kwgK
we›`yi mvnv‡h¨ cÖKvk Ki‡Z
cvi‡e|
21.2
`kwgK fMœvsk co‡Z
I wjL‡Z cvi‡e|
21.3
`kwgK fMœvs‡k
e¨eüZ A‡¼i ¯’vbxq gvb wbY©q
Ki‡Z cvi‡e|
21.4
mvaviY fMœvsk‡K
`kwgK fMœvs‡k iƒcvšÍi Ki‡Z
cvi‡e|
21.5
`kwgK fMœvsk‡K
mvaviY fMœvs‡k iƒcvšÍi Ki‡Z
cvi‡e|
21.6
cÖZxK e¨envi K‡i
`kwgK fMœvs‡ki †QvU-eo Zzjbv
Ki‡Z cvi‡e|

cÂg †kªwY
20.2
fMœvsk‡K c~Y© msL¨v
Øviv ¸Y Ki‡Z cvi‡e|
20.3
fMœvsk‡K fMœvsk
Øviv ¸Y Ki‡Z cvi‡e|
20.4
c~Y© msL¨vi fMœvsk
Ges fMœvs‡ki fMœvsk m¤ú‡K©
aviYv jvf Ki‡e Ges cÖ‡qvM
Ki‡Z cvi‡e|
20.5
fMœvsk‡K c~Y© msL¨v
Øviv Ges c~Y© msL¨v‡K fMœvsk
Øviv fvM Ki‡Z cvi‡e|
20.6
fMœvsk‡K fMœvsk
Øviv fvM Ki‡Z cvi‡e|
20.7
fMœvs‡ki †hvM,
we‡qvM, ¸Y, Gi , fvM I eÜbx
e¨envi K‡i MvwYwZK I ˆ`bw›`b
Rxe‡bi mnR mgm¨v mgvavb
Ki‡Z cvi‡e|
-
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22.
`kwgK
fMœvs‡ki †hvM, we‡qvM,
¸Y I fvM Ki‡Z cviv
Ges mgm¨v mgvav‡b
e¨envi Ki‡Z cviv|

cÖ_g †kªwY

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY

wØZxq †kªwY

-

-

-

PZz_© †kªwY
22.1
`kwgK fMœvs‡ki
†hvM, we‡qvM Ki‡Z cvi‡e Ges
†hvM we‡qvM msµvšÍ mgm¨vi
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

23.
kZKivi
aviYv jvf Kiv Ges
mgm¨v mgvav‡b e¨envi
Ki‡Z cviv

-

-

-

-

24.
ˆ`N©¨,
IRb, Zij c`v‡_©i
AvqZb I f~wg
cwigv‡ci wewfbœ GKK
Rvbv I e¨envi Ki‡Z
cviv|

-

24.1
ˆ`N©¨ cwigv‡ci
GKK wn‡m‡e †mw›UwgUvi I
wgUvi m¤ú‡K© Rvb‡e Ges
†¯‹j I wdZv wPb‡e I
e¨envi Ki‡Z cvi‡e|
24.2 IRb cwigv‡ci GKK
wn‡m‡e MÖvg I wK‡jvMÖvg
m¤ú‡K© Rvb‡e Ges
`uvwocvjv I evULviv wP‡b
ej‡Z cvi‡ve|
24.3 Zij c`v_© cwigv‡ci
GKK †h wjUvi Zv Rvb‡e
Ges wjUvi gvcwb wP‡b
ej‡Z cvi‡e|

24.1
wgUvi, †mw›UwgUvi I wgwjwgUv‡i
wewfbœ e¯‘i ˆ`N¨© gvc‡Z cvi‡e|

24.1
ˆ`N¨© cwigv‡ci †gwUªK
GKKmg~n Rvb‡e Ges GK GKK
†_‡K Ab¨ GK‡K iƒcvšÍi Ki‡Z
cvi‡e|

24.2
wgUvi †¯‹j e¨envi K‡i †Kv‡bv
Aw¼Z †iLvi ev Qwei ˆ`N¨© wbY©q Ki‡Z
cvi‡e|

24.2
†`N©¨ cwigv‡ci †gwUªK
GKKmg~n cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

24.3 wgUvi †¯‹j e¨envi K‡i wbw`©ó
ˆ`‡N©¨i †iLvsk AuvK‡Z cvi‡e|
24.4
wK‡jvwgUvi, wgUvi I
†mw›UwgUv‡ii g‡a¨ m¤úK© Rvb‡e Ges
wK‡jvwgUvi‡K wgUv‡i Ges wgUvi‡K
†mw›UwgUv‡i cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|

24.3
IRb cwigv‡ci †gwUªK
GKKmg~n Rvb‡e Ges GK GKK
†_‡K Ab¨ GK‡K iƒcvšÍi Ki‡Z
cvi‡e|
24.4 IRb cwigv‡ci †gwUªK
GKKmg~n cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
24.5
Zij c`v‡_©i AvqZb
cwigv‡ci †gwUªK GKKmg~n

cÂg †kªwY
22.1
`kwgK fMœvs‡ki
†hvM, we‡qvM, ¸Y I fvM Ki‡Z
cvi‡e Ges wZb ¯Íiwewkó
mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e
(Ab~aŸ© wZbwU Kvh©wewa)|
22.2
mijxKiY cÖwµqvq
RxebwfwËK `kwgK msL¨vi
MvwYwZK mgm¨vi mgvavb Ki‡Z
cvi‡e|

23.1
kZKivi aviYv jvf
Ki‡e Ges mvaviY fMœvsk‡K
kZKivq Ges kZKiv‡K mvaviY
fMœvs‡k iƒcvšÍi Ki‡Z cvi‡e|
23.2
RbmsL¨v, jvf¶wZ, gybvdv BZ¨vw` wbY©‡q
kZKivi e¨envi Ki‡Z cvi‡e|
24.1
†gwUªK c×wZ‡Z
wewfbœ GKK e¨envi K‡i ˆ`N¨©
cwigvc I IRb cwigvc msµvšÍ
†hvM, we‡qvM, ¸Y I fvM Ki‡Z
cvi‡e|
24.2
†¶Îdj cwigv‡ci
wewfbœ m~Î e¨envi K‡i
AvqZ‡¶Î, eM©‡¶Î I
wÎfyRvKvi †¶‡Îi †¶Îdj wbY©q
Ki‡Z cvi‡e|
24.3
†¶Îdj msµvšÍ
mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
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cÖ_g †kªwY

25. mgq cwigv‡ci
GKK Rvbv I e¨envi
Ki‡Z cviv|

26.
cwi‡e‡ki
wewfbœ Z_¨ msMÖn I
web¨vm Ki‡Z cviv Ges
RbmsL¨v wfwËK wewfbœ
Z_¨ †jLwP‡Îi gva¨‡g
cÖKvk Ki‡Z cviv|

-

wØZxq †kªwY

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY
24.5 IRb cwigv‡ci †gwUªK GKK MÖvg I
wK‡jvMÖvg m¤ú‡K© Rvb‡e Ges wewfbœ
`ªe¨/e¯‘i IRb †gwUªK GK‡K gvc‡Z
cvi‡e|

25.1
mgq cwigv‡ci
GKK wn‡m‡e †m‡KÛ, wgwbU
I NÈv Rvb‡e|
25.2
†m‡K‡Ûi mv‡_
wgwb‡Ui, wgwb‡Ui mv‡_
NÈvi, NÈvi mv‡_ w`‡bi,
w`‡bi mv‡_ mßv‡ni I
gv‡mi Ges gv‡mi mv‡_
eQ‡ii m¤úK© wkL‡e Ges
ˆ`bw›`b Rxe‡b e¨envi
Ki‡Z cvi‡e|

25.1
Nwo †`‡L NÈv I wgwb‡U mgq
ej‡Z cvi‡e|

-

-

25.2
mg‡qi GKKmg~n e¨envi K‡i
†QvU †QvU †hvM, we‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

PZz_© †kªwY
Rvb‡e Ges gvcwb e¨envi K‡i
Zij c`v_© gvc‡Z cvi‡e|
24.6
†¶Îd‡ji aviYv jvf
Ki‡e Ges †¶Îd‡ji GKK
Rvb‡e I e¨envi Ki‡Z cvi‡e|
24.7
AvqZ‡¶Î I
eM©‡¶‡Îi †¶Îdj wbY©‡qi m~Î
Rvb‡e Ges GZ`msµvšÍ mgm¨vi
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
25.1
mg‡qi GKKmg~n I
Zv‡`i m¤úK© Rvb‡e Ges cÖKvk
Ki‡Z cvi‡e|
25.2
mßvn I w`b‡K NÈv,
wgwbU I †m‡K‡Û iƒcvšÍi Ki‡Z
cvi‡e|
25.3
mgq msµvšÍ †hvM
we‡qvM Ki‡Z I e¨envi Ki‡Z
cvi‡e|
25.4
cÖPwjZ ixwZ‡Z ZvwiL
wjL‡Z cvi‡e|

26.1
cwi‡e‡ki wewfbœ
Z‡_¨i Drm (RbmsL¨v, MvQcvjv, QvÎ-QvÎx, cï-cvwL,
AvmevecÎ, eB BZ¨vw`) wPwýZ
K‡i DcvË msMÖn Ki‡Z cvi‡e|
26.2
msM„nxZ DcvË‡K
U¨vwj wPý I mviYxi mvnv‡h¨
web¨¯Í Ki‡Z cvi‡e|

cÂg †kªwY

25.1
evsjv I Bs‡iwR
mv‡ji †Kvb gv‡m KZ w`b
ej‡Z cvi‡e|
25.2
Awael© Kx Rvb‡e
Ges †Kvb †Kvb mvj Awael©
wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
25.3
`kK, hyM, kZvãx
m¤^‡Ü Rvb‡e|
25.4
eQi, gvm I w`b‡K
NÈv, wgwbU I †m‡K‡Û iƒcvšÍi
Ki‡Z cvi‡e Ges wecixZµ‡gI
Ki‡Z cvi‡e |
25.5
AvšÍR©vwZK (24
NÈvi) ixwZ‡Z mgq cÖKvk
Ki‡Z cvi‡e Ges wecixZµ‡gI
Ki‡Z cvi‡e|
26.1
Aweb¨¯Í DcvË‡K
web¨¯Í Ki‡Z cvi‡e|

26.2
†jLwP‡Îi aviYv jvf
Ki‡e Ges RbmsL¨v msµvšÍ
DcvË †_‡K †jLwPÎ AuvK‡Z
cvi‡e|
26.3 †jLwPÎ †_‡K wewfbœ Z_¨
wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|
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welqwfwËK cÖvwšÍK
†hvM¨Zv

27.
cwi‡e‡ki
wewfbœ e¯‘i R¨vwgwZK
AvK…wZ m¤ú‡K© Ávb jvf
Kiv|

28.
Zj, †iLv I
we›`y m¤^‡Ü aviYv jvf
Kiv|

29.
mgZjxq
R¨vwgwZK AvK…wZi
†kªwYweb¨vm I bvgKiY
Ki‡Z cviv (wÎfyR,
PZzf©yR I e„Ë) Ges wPÎ
AuvK‡Z cviv|

cÖ_g †kªwY

wØZxq †kªwY

27.1
cwi‡e‡ki wewfbœ e¯‘i
AvKvi †Mvj, wZb‡KvYv, Pvi‡KvYv
wPb‡e I ej‡Z cvi‡e|

27.1
wewfbœ AvKv‡ii
Nbe¯‘i (†hgb : NbK,
†MvjK, †KvYK, †ejb
BZ¨vw`i) mv‡_ cwiwPZ n‡e
Ges AvK…wZ Abymv‡i
G¸‡jv‡K c„_K c„_Kfv‡e
mvRv‡Z cvi‡e|
27.2
wewfbœ AvK…wZi
e¯‘i mv‡_ cwiwPZ n‡e Ges
PZzfy©R, wÎfyR I †MvjvKvi
AvK…wZ wPb‡Z cvi‡e| Giƒc
AvK…wZ e¨envi K‡i Qwe
AuvK‡Z cvi‡e|

-

-

-

-

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY

27.1
NbK, †MvjK, †KvYK, †ejb I
wcivwgW AvK…wZi Nbe¯‘I bvg Rvb‡e I
kbv³ Ki‡Z cvi‡e|

PZz_© †kªwY

cÂg †kªwY
26.4
evsjv‡`‡ki
RbmsL¨v, bvix-cyiy‡li msL¨v I
RbmsL¨vi NbZ¡ msewjZ
mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

-

-

28.1
cwiwPZ e¯‘ †_‡K Zj, †iLv I
we›`yi aviYv jvf Ki‡e|
28.2
†Kv‡Yi aviYv jvf Ki‡e Ges
mg‡KvY, m~²‡KvY I ¯’~j‡KvY wPb‡e I
AuvK‡Z cvi‡e|

28.1
†KvY I †Kv‡Yi
cwigvc m¤ú‡K© aviYv jvf
Ki‡e|
28.2
†KvY cwigv‡ci GKK
wWwMÖ Rvb‡e Ges Puv`vi mvnv‡h¨
†KvY AuvK‡Z I cwigvc Ki‡Z
cvi‡e|
28.3
mwbœwnZ †KvY,
wecÖZxc †KvY, c~iK †KvY I
m¤ú~iK †Kv‡Yi aviYv jvf Ki‡e
Ges AuvK‡Z cvi‡e|
28.4
j¤^ I mgvšÍiv‡ji
aviYv jvf Ki‡e I AuvK‡Z
cvi‡e|

-

29.1
PZzf©y‡Ri aviYv jvf Ki‡e Ges
AvqZ I eM© wP‡b AuvK‡Z cvi‡e|

29.1
wÎfyR wPb‡Z I
evû‡f‡` wÎfy‡Ri bvgKiY Ki‡Z
cvi‡e|

29.1
PZzfy©‡Ri †kªwYweb¨vm
wn‡m‡e mvgvšÍwiK, i¤^m, AvqZ
I e‡M©i mv‡_ cwiwPZ n‡e Ges
AvK…wZ Abymv‡i c„_K c„_Kfv‡e
mvRv‡Z cvi‡e|
29.2
mvgvšÍwiK, i¤^m,
AvqZ I eM© AuvK‡Z cvi‡e|
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welqwfwËK cÖvwšÍK
†hvM¨Zv

cÖ_g †kªwY

wØZxq †kªwY

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY
29.2
e„‡Ëi aviYv jvf Ki‡e Ges e„Ë
AuvK‡Z cvi‡e|

PZz_© †kªwY
29.2
evû‡f‡` wÎfyR
AuvK‡Z cvi‡e|
29.3
†KvY‡f‡` wÎfy‡Ri
bvgKiY Ki‡Z cvi‡e|

29.4
†KvY‡f‡` wÎfyR
AuvK‡Z cvi‡e|
30.
K¨vjKz‡jU‡i
i e¨envi †KŠkj Rvbv I
wnmve wbKv‡k cÖ‡qvM
Ki‡Z cviv Ges
Kw¤úDUvi m¤ú‡K©
Rvbv|

-

-

-

-

cÂg †kªwY
29.3
mvgvšÍwiK, i¤^m,
AvqZ I e‡M©i ˆewkó¨ m¤ú‡K©
aviYv jvf Ki‡e Ges G‡`i
g‡a¨ cv_©K¨ wPwýZ Ki‡Z
cvi‡e|
29.4
e„Ë AuvK‡Z cvi‡e|
29.5
e„‡Ëi Pvc, R¨v,
e¨vm I e¨vmv‡a©i aviYv jvf
Ki‡e Ges G¸‡jv wPwýZ Ki‡Z
cvi‡e|
30.1
cÖPwjZ eª¨v‡Ûi mnR
(bb mv‡qw›UwdK) K¨vjKz‡jU‡ii
e¨envi-†KŠkj Rvb‡e Ges
wnmve wbKv‡k I mgm¨v mgvav‡b
e¨envi Ki‡Z cvi‡e|
30.2
Kw¤úDUvi m¤ú‡K©
Rvb‡e Ges Gi wewfbœ Ask
wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|

। ণিক্ষক প্রণিক্ষি ম্যানুয়াল (আনন্দে গণিত ণিণি)। 112

