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: ২৫-৩০ জন

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ান্দল যা রন্দয়ন্দে
1. আে শেন্দনর প্রশিক্ষণ শবষয়বস্তু শনি শারণ করা হন্দয়ন্দে।
2. প্রশতশেন ৪টি কন্দর অশিন্দবিন করন্দি সব শন্দমাে ৩২টি অশিন্দবিন এবং প্রশতশেন সন্ধ্যার পর শি এক্সন্দপ্ল্ান্দরিন-এর ব্যবস্থা
করা হন্দয়ন্দে। আবাশসক প্রশিক্ষণ কযাি শহন্দসন্দব প্রশিক্ষন্দণর শনি শাশরত সময় োড়াও অন্য কযন্দকান্দনা সমন্দয় প্রশিক্ষন্দণর
শবষয়বস্তু শনন্দয় একক বা েলগতভান্দব আন্দলাচনার সুন্দযাগ রন্দয়ন্দে।
3. এই প্রশিক্ষন্দণর শনি শাশরত প্রশিক্ষণ শবষয়বস্তু শনন্দয় কজলা পয শান্দয় ৮ শেন্দনর আবাশসক প্রশিক্ষণ হন্দব । কযন্দহতু ৬শেন্দনর
গশণত শবষয়শভশত্তক প্রশিক্ষন্দণর সমপশরমান শবষয়বস্তু শনন্দয় এই প্রশিক্ষণ হন্দব আে শেন্দনর এবং আবাশসক; কসন্দহতু
প্রশতটি শবষন্দয়র গভীন্দর আন্দলাচনা করার সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে এবং প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীর শিিন শনশিত করার
প্রয়াস পাওয়া যান্দব। প্রশতটি শবষন্দয়র গভীন্দর জানার জন্য প্রশতটি শবষন্দয়র কপেন্দনর োিশশনক ও মন্দনাববজ্ঞাশনক ব্যাখ্যা
পাওয়ার সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে।
4. প্রশতটি অশিন্দবিন্দনর শিিনফল শনি শারণ করা হন্দয়ন্দে।
5. প্রশতটি অশিন্দবিন্দনর সময় ও কায শক্রম সুশনশে শষ্ট করা হন্দয়ন্দে।
6. শবষয়বস্তুর সান্দথ পদ্ধশত ও ককৌিন্দলর সমন্বয় সািন করার কচষ্টা করা হন্দয়ন্দে।
7. আন্দরাহ এবং অবন্দরাহ উভয় পদ্ধশতন্দত শবষয়বস্তু শনন্দয় আন্দলাচনা করা হন্দয়ন্দে।
8. বাস্তব উোহরণ ও শচন্দত্রর মাধ্যন্দম শবষয়বস্তুর ব্যাখ্যা প্রোন করা হন্দয়ন্দে।
9. অংিগ্রহণকারীন্দের শচন্তা কন্দর কাজ করার সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে।
10. অংিগ্রহণকারীন্দের হান্দত-কলন্দম কাজ কন্দর কিিার সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে এবং ৭ম শেন্দন প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারী
শসমুন্দলিন পাঠ উপস্থাপন্দনর সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে।
11. উপকরণ ব্যবহান্দরর উপর গুরুত্ব আন্দরাপ করা হন্দয়ন্দে।
12. শনরাপে ও আনের্ঘন পশরন্দবি সৃশষ্টর ওপর গুরুত্ব আন্দরাপ করা হন্দয়ন্দে।
13. শবশভন্ন কেশণর গশণত পাঠ্যপুস্তক কথন্দক শবষয়বস্তুসমূহ শনব শাচন করা হন্দয়ন্দে।
14. অংিগ্রহণকারীন্দের পূব শ অশভজ্ঞতা শবন্দবচনায় করন্দি অশিন্দবিন পশরচালনার সুন্দযাগ রািা হন্দয়ন্দে।
15. ম্যানুয়ান্দলর ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল রািার কচষ্টা করা হন্দয়ন্দে।
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ম্যানুয়ান্দলর ব্যবহার শবশি
[এই অংিটুকু প্রন্দতযক সহায়ক/প্রশিক্ষকন্দক পড়ন্দত হন্দব এবং প্রেত্ত শনন্দে শিাবশল কমন্দন চলন্দত হন্দব।]
1. প্রশিক্ষণ কায শক্রম পশরচালনার পূন্দব শই আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুক ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি
ভান্দলা কন্দর পন্দড় শনন্দবন। প্রশিক্ষণ পশরচালনার সময় সহায়ক/ প্রশিক্ষক ম্যানুয়াল পড়ন্দবন না।
2. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর শনন্দে শিনা অনুসান্দর উপস্থাশপত শবষয়বস্তুর বা
কায শক্রম সিােন করন্দত হন্দব। প্রন্দয়াজন্দন সংশক্ষপ্ত কনাে রািা এবং প্রন্দয়াজনমত কসই কনাে ব্যবহার করা কযন্দত পান্দর।
3. প্রশিক্ষণ কায শক্রম পশরচালনায় প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীর অংিগ্রহণ শনশিত করন্দত হন্দব এবং প্রন্দতযন্দকর ব্যশিগত েক্ষতা
বৃশদ্ধ শনশিত করন্দত হন্দব।
4. মান্দে মন্দধ্য প্রশ্ন কন্দর যাচাই কন্দর কেিন্দত হন্দব কয অংিগ্রহণকরীগণ সহায়কন্দক যথাযথভান্দব অনুসরণ করন্দত পারন্দে
শকনা।
5. সহায়কগণ পূব শ প্রস্তুশত এমনভান্দব শনন্দবন কযন শবষয়বস্তু উপস্থাপন্দন ককান জড়তা না থান্দক।
6. সহায়কগণ ককান্দনা শবষয়বস্তু সিন্দকশ অংিগ্রহণকারীন্দের জ্ঞান/েক্ষতার বতশমান অবস্থান্দক শবন্দবচনায় করন্দি আন্দলাচনায়
অগ্রসর হন্দবন।
7. শবন্দিষ কক্ষন্দত্র ককান্দনা অংিগ্রহণকারীর ভ্রান্ত িারণান্দক সুন্দকৌিন্দল কিািরান্দনার ব্যবস্থা শনন্দবন যান্দত শতশন আহত না হন।
8. শবষয়বস্তু উপস্থাপন্দন অন্দহতুক পুররাবৃশত্ত পশরহার করন্দবন কযন সমন্দয়র অপচয় না হয়।
9. অশিন্দবিন্দনর জন্য প্রন্দয়াজনীয় উপকরণ বা স্লাইড পূব শ কথন্দকই প্রস্তুত কন্দর রািন্দবন। েশব, চাে শ বা কান্দডশর আকার এমন
হন্দত হন্দব কযন অশিন্দবিন্দন সকন্দলর দৃশষ্টগ্রাহয হয়।
10. শসমুন্দলিন (প্রেিশনী) প্রেিশনী পান্দঠ প্রশিক্ষণাথীরা শিক্ষাথী শহন্দসন্দব অংিগ্রহণ করন্দব। সহায়ক শনন্দজ বা
অংিগ্রহণকারীন্দের কথন্দক একজনন্দক শিক্ষক শহন্দসন্দব পাঠ পশরচালনার জন্য মন্দনানয়ন শেন্দবন। তন্দব এন্দক্ষন্দত্র
অংিগ্রহণকারীন্দক আন্দগ কথন্দক প্রস্তুশত গ্রহন্দণর সুন্দযাগ শেন্দত হন্দব।
11. শসমুন্দলিন (প্রেিশনী) পান্দঠর সময় সকল অংিগ্রহণকারী পাঠ পয শন্দবক্ষণ করন্দবন এবং প্রন্দতযন্দকর এ শবষন্দয় পয শন্দবক্ষণ
কনাে কনওয়া শনশিত করন্দবন। পাঠ সমাপনান্দন্ত পান্দঠর সবল ও উন্নয়ন্দনর কক্ষত্র শনন্দয় আন্দলাচনা করন্দবন।
12. অনুিীলন পান্দঠও প্রেিশন পান্দঠর মন্দতা শিশুন্দের শনন্দয় পাঠ পশরচালনা করন্দত হন্দব। তন্দব সমন্দয়র স্বল্পতা বা অন্য ককান্দনা
অশনবায শ প্রশতকূলতার কারন্দণ অংিগ্রহণকারীন্দের শিক্ষাথী ভূশমকায় অশভনয় করন্দত শেন্দয় শসমুন্দলিন পাঠ পশরচালনা
করন্দত শেন্দত পান্দরন। এন্দক্ষন্দত্রও পাঠ সমাপনান্দন্ত পান্দঠর সবল ও উন্নয়ন্দনর কক্ষত্র শনন্দয় আন্দলাচনা করন্দবন।
13. সহায়ক দুই/শতন জন হন্দল কক ককান অশিন্দবিন্দন মূখ্য ভূশমকা পালন কন্দর অশিন্দবিন পশরচালনা করন্দবন তা পূন্দব শই ঠিক
কন্দর শনন্দবন এবং কস অনুযায়ী অশিন্দবিন পশরচলনা করন্দবন।
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প্রস্তুশত শহসান্দব সহায়ন্দকর জন্য শনন্দে শিনা
অশিন্দবিন পশরচালনার
পূন্দব শ সহায়ন্দকর করণীয়

অশিন্দবিন পশরচালনার
সময় সহায়ন্দকর করণীয়

অশিন্দবিন পশরচালনার
পন্দর সহায়ন্দকর করণীয়

▪

প্রশিক্ষণকক্ষ পশরচ্ছন্ন ও শবন্যস্ত করা।

▪

অংিগ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী আসন শবন্যাস করা।

▪

শিপচাে শ, কহায়াইে কবাডশ, ল্যাপেপ ও প্রন্দজটর যথাস্থান্দন স্থাপন করা।

▪

ব্যবহায শ উপকরণ দতশর ও সংগ্রহ করা।

▪

অশিন্দবিন পশরচালনার সময়ানুযায়ী উপকরণসমূহ সাশজন্দয় রািা।

▪

অশিন্দবিন সংশিষ্ট সহায়ক শনন্দে শিনা ও তথ্যপত্র ভান্দলাভান্দব পন্দড় কনওয়া।

▪

প্রশিক্ষন্দণর উন্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।

▪

অশিন্দবিন্দনর শিিনফল উন্দেি করা।

▪

অশিন্দবিন্দনর উেীপন্দকর ব্যবস্হা করা।

▪

অংিগ্রহণকারীগন্দণর শিিনফল অজশন্দন সন্দচষ্ট থাকা।

▪

শিিনফল অজশন্দন সহায়ক শনন্দে শিনার ক্রমানুযায়ী অশিন্দবিন পশরচালনা করা।

▪

অশিন্দবিন পশরচালনার সময় অশিন্দবিন পশরকল্পনা ও তথ্যপত্র অনুসরণ করা।

▪

হাশসখুশি থাকা ও কথা বলার সময় যথাযথ িারীশরক ভাষা প্রন্দয়াগ করা।

▪

েবণন্দযাগ্য স্বন্দর চশলত রীশতন্দত কথা বলা।

▪

অংিগ্রহণকারীগন্দণর িারণা ও অশভজ্ঞতার সন্দব শাচ্চ ব্যবহার করা।

▪

মূল শবষন্দয়র ওপর গুরুত্ব আন্দরাপ কন্দর প্রাসশিক আন্দলাচনা করা।

▪

সকন্দলর সন্দি দৃশষ্ট সংন্দযাগ কন্দর কথা বলা।

▪

সমন্দয়র যথাযথ ব্যবহার করা।

▪

অংিগ্রহণকারীন্দের কথা বলন্দত উৎসাহ প্রোন ও মন্দনান্দযাগ শেন্দয় কিানা।

▪

অংিগ্রহণকারীন্দের প্রশত সমান গুরুত্ব প্রোন করা।

▪

শনি শাশরত সমন্দয়র মন্দধ্য অশিন্দবিন্দনর কাজ কিষ করা।

▪

সকন্দলর অংিগ্রহণ শনশিত করা।

▪

েল শবভাজন্দনর জন্য আকষ শণীয় ককৌিল ব্যবহার করা।

▪

েল গঠন্দনর কক্ষন্দত্র সমতার প্রশত গুরুত্ব কেওয়া।

▪

পশরবীক্ষন্দণর সময় শনন্দজন্দক েন্দলর একজন সেস্য মন্দন করা।

▪

অংিগ্রহণকারীগন্দণর কাজ প্রেিশন্দনর ব্যবস্থা করা।

▪

পরবতী শেন্দনর জন্য আসন শবন্যাস করা।

▪

ব্যবহৃত উপকরণসমূহ অন্য সময় ব্যবহান্দরর জন্য সাশজন্দয় রািা।

▪

স্ব-অনুশচন্তন্দনর শভশত্তন্দত অশিন্দবিন পশরচালনার শনন্দে শিনা উন্নয়ন্দনর পরামিশ কেওয়া।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 6

প্রশিক্ষন্দণ ব্যবহায শ উপকরণ
সািারণ উপকরণ

শবন্দিষ উপকরণ

▪

কহায়াইে কবাড শ

▪

হাইলাইোর

▪

কহাইয়াইে কবাড শ মাকশার

▪

েচন্দেপ (বড়)

▪

পামশান্দনন্ট মাকশার

▪

মাশেন কেপ

▪

পুিশপন কবাড শ

▪

কবাথ সাইন্দডড কেপ

▪

পুিশপন

▪

কাঁশচ

▪

ল্যাপেপ

▪

এশন্ট কাোর

▪

মাশল্ট্শমশডয়া

▪

স্টযাপ্ল্ার

▪

▪

স্টযাপ্ল্ার শপন

▪

মাটিপ্ল্াগ
শিপচাে শ স্টযান্ড

▪

শস্টশক কনােস

▪

শিপচাে শ

▪

শস্টক গ্লু

▪

পুিশপন কবাড শ

▪

কাঠি

▪

শপন

▪

স্ট্র

▪

ডাস্টার

▪

রাবার ব্যান্ড

▪

শনন্দে শিক কাঠি

▪

শিপ কবাডশ

▪

কপাস্টার কপপার

▪

ফান্দনল

▪

শভপকাডশ

▪

▪

বড় বল

▪

কবাডশ শিপ (বড়)

▪

প্ল্াশস্টন্দকর আয়তন
পশরমাপক শসশলন্ডার
পান্দের েশড়

▪

কলম

▪

নাইলন্দনর েশড়

▪

কনাে বুক/প্যাড

▪

ভ্রমর

▪

▪

িাতা কসলাই করা সুতা

▪

ব্যাগ/ কফাল্ডার
আইশড কাড শ কহাল্ডার

▪

োশড়-পাো

▪
▪

শরবন
কাঠ কপশিল

▪

বােিারা

▪

লুন্দডা কবাডশ

▪

ইন্দরজার

▪

মান্দব শল

▪

িাপশনার

▪

কিালা অথবা কফাম

▪

কেল

▪

ওয়ান োইম গ্লাস

▪

সাো কাগজ

▪

ম্যাচ বক্স

▪

রশিন এ-কফার কাগজ
আে শ কপপার

▪

শগফে আইন্দেম (বই)

▪

▪

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট
কডশলভাশর বুক

▪
▪

শিক্ষাক্রম (সািারণ ও গশণত
অংি)
গশণত পাঠ্যপুস্তক : প্রথম
কথন্দক শিতীয় কেশণ (30
কসে)

▪

শিক্ষক সংেরণ
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মাস্টার কেইনার প্রশিক্ষণ কযাি সূশচ
তাশরি

অশিন্দবিন
০১

সময়
০৯:০০-১১:০০
১১:০০-১১:৩০

০২

শেন ১
০৩
০৪
০৫
০১

শেন ২

০২
০৩
০৪
০৫
০১

শেন ৩

০২
০৩
০৪
০৫
০১

শেন ৪

০২
০৩
০৪

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
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

শবষয়বস্তু
করশজন্দস্ট্রিন, উন্দিািন, পশরশচশত প্রাক-মূল্যায়ন, প্রশিক্ষন্দণর
উন্দেশ্য ও শনয়মাবশল
চা শবরশত
গশণত অশলশিয়াড এবং প্রাথশমক গশণত পাঠ্যপুস্তক ও
আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বই-এর মধ্যকার
সিকশ
দুপুন্দরর িাবার শবরশত
তুলনা
চা শবরশত
সংখ্যা ও গণনা (১)
শি এক্সন্দপ্ল্ান্দরিন
পূব শ শেন্দনর পয শান্দলাচনা
সংখ্যা ও গণনা (২)
চা শবরশত
সংখ্যা ও গণনা (3)
দুপুন্দরর িাবার শবরশত
সংখ্যা ও গণনা (4)
চা শবরশত
কযাগ (১)
শি এক্সন্দপ্ল্ান্দরিন
পূব শ শেন্দনর পয শান্দলাচনা
কযাগ (2)
চা শবরশত
কযাগ (3)
দুপুন্দরর িাবার শবরশত
শবন্দয়াগ (1)
চা শবরশত
শবন্দয়াগ (2)
শি এক্সন্দপ্ল্ান্দরিন
পূব শ শেন্দনর পয শান্দলাচনা
গুণ (1)
চা শবরশত
গুণ (১)
দুপুন্দরর িাবার শবরশত
ভাগ
চা শবরশত
ভগ্াংি
। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 8

তাশরি

অশিন্দবিন

০৩
০৪

০৩:৩০-০৪:০০
০৪:০০-৫:৩০

০১-০৪

০৯:০০-০৫:৩০

০২

শেন ৫
০৩
০৪
০৫
০১
০২

শেন ৭

০১

শেন ৮

শবষয়বস্তু

পূব শ শেন্দনর পয শান্দলাচনা
বাংলান্দেশি মুদ্রা ও কনাে
চা শবরশত
জযাশমশত-১: শবশভন্ন বস্তুর আকৃশত- কগাল, শতনন্দকানা,
১১:৩০-০১:০০
চারন্দকানা, র্ঘনক, কগালক, ককাণক, কবলন ইতযাশে
০১:০০-০২:০০ দুপুন্দরর িাবার শবরশত
জযাশমশত-২: শবশভন্ন বস্তুর আকৃশত- চতুর্ভশজ, শত্রর্ভজ,
০২:০০-০৩:৩০
কগালাকার ইতযাশে
০৩:৩০-০৪:০০ চা শবরশত
০৪:০০-০৫:৩০ পশরমাপ-১: দের্ঘ শয পশরমাপ-১
০৫:৩০-০৭:৩০ শি এক্সন্দপ্ল্ান্দরিন
০৯:০০-০৯:৩০ পূব শ শেন্দনর পয শান্দলাচনা
০৯:৩০-১১:০০ পশরমাপ-২: দের্ঘ শয পশরমাপ-২, ওজন পশরমাপ-1
১১:০০-১১:৩০ চা শবরশত
১১:৩০-১২:৩০ পশরমাপ-৩: ওজন পশরমাপ-2, তরন্দলর আয়তন
১২:৩০-০২:৩০ দুপুন্দরর িাবার শবরশত
০২:৩০-০৩:৩০ পশরমাপ-4: সময় পশরমাপ

০১

শেন ৬

সময়

০২

০৯:০০-০৯:৩০
০৯:৩০-১১:০০
১১:০০-১১:৩০

১১:০০-১১:৩০
১২:৩০-০২:৩০
০৩:৩০-০৪:০০
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

চা শবরশত
প্রেিশন পাঠ উপস্থাপন্দনর শনন্দে শিনা ও সহায়তা প্রোন
অনুিীলন পাঠ উপস্থাপন: শিক্ষাথী ককশিক প্রশক্রয়া অনুসরণ
কন্দর প্রশত প্রশিক্ষণাথী ১টি কন্দর আইশডয়া উপস্থাপন
করন্দবন। আইশডয়া উপস্থাপন্দনর জন্য প্রশতজন ১০শমশনে
কন্দর সময় পান্দবন।
চা শবরশত
দুপুন্দরর িাবার শবরশত
চা শবরশত
পূব শ শেন্দনর পয শান্দলাচনা
আইশডয়া সংক্রান্ত সাশব শক পয শান্দলাচনা
চা শবরশত
মাস্টার কেইনারন্দের োশয়ত্ব ও কতশব্য এবং
গশণত অশলশিয়াড পদ্ধশতন্দত শিক্ষাথীর শিিন মূল্যায়ন
দুপুন্দরর িাবার শবরশত
প্রশিক্ষণ শরশভউ এবং প্রশিক্ষন্দণাত্তর মূল্যায়ন সমাপনী,
শলশিত মূল্যায়ন পরীক্ষা
চা শবরশত
প্রশিক্ষণ সমাপনী

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 9

প্রশিক্ষণ কযাি কসিন প্ল্যান

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 10

প্রথম শেন
অশিন্দবিন-১ : উন্দিািন, পশরশচশত, প্রশিক্ষন্দণর উন্দেশ্য ও শনয়মাবশল
ভূশমকা: প্রশিক্ষন্দণর মাধ্যন্দম প্রশিক্ষণাথী/অংিগ্রহণকারীগন্দণর মন্দধ্য সময় উপন্দযাগী দৃশষ্টভশি দতশর কন্দর শচন্তা-কচতনার শবকাি
র্ঘোন্দনা সম্ভব। প্রন্দতযক প্রশিক্ষণাথীর ব্যশিগত জ্ঞান্দনর র্ঘােশত দূর কন্দর েক্ষতা বৃশদ্ধ শনশিত করার জন্য প্রশিক্ষন্দণর প্রন্দয়াজন হয়।
তাই জ্ঞান, েক্ষতা ও দৃশষ্টভশি পশরবতশন্দনর জন্য প্রশিক্ষন্দণর শবকল্প আর শকছু হন্দত পান্দর না। প্রশিক্ষন্দণর প্রথম শেন প্রশিক্ষণাথীন্দের
মন্দধ্য কবি শকছুো জড়তা লক্ষ করা যায়। কসজন্য প্রশিক্ষণ কায শক্রম যথাযথ ও সুষ্ঠুভান্দব পশরচালনার মাধ্যন্দম তাঁন্দের জড়তা দূর
করা েরকার, কযন তাঁরা প্রশিক্ষণ গ্রহন্দণ স্বাচ্ছেন্দবাি কন্দরন। পশরচয় পন্দব শই শনন্দজন্দের মন্দধ্য ভাব শবশনময় ও হাস্যরস সৃশষ্টর মাধ্যন্দম
এ আনের্ঘন পশরন্দবি সৃশষ্ট করা যায়। প্রশিক্ষণাথীন্দের শিিন অগ্রগশত জানার জন্য শবষয়শভশত্তক প্রাক-মূল্যায়ন্দনর গুরুত্ব অপশরসীম।
প্রশিক্ষন্দণর উন্দেশ্য যশে প্রশিক্ষণাথীন্দের ধ্যান-িারণার সান্দথ সিশতপূণ শ হয়, তন্দব তাঁরা কস উন্দেশ্য অজশন্দনর জন্য স্বভাবতই সন্দচষ্ট
হন্দবন। এজন্য প্রশিক্ষন্দণর উন্দেশ্য শচশিতকরণ ও শনয়মাবশল প্রণয়ন্দন প্রশিক্ষণাথীন্দের সহায়তা ও সশক্রয় ভূশমকা রািার জন্য উিুদ্ধ
করন্দত হন্দব।
শিিনফল:

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ●

এন্দক অপন্দরর সান্দথ পশরশচশতর মাধ্যন্দম শনন্দজন্দের জড়তা কাটিন্দয় আনের্ঘন পশরন্দবি সৃশষ্ট করন্দত
পারন্দবন।

●

প্রশিক্ষন্দণর উন্দেশ্যাবশল শচশিত করন্দত পারন্দবন।

●

প্রশিক্ষন্দণর শনয়ামাবশল জানন্দবন ও বলন্দত পারন্দবন।

সময় :

১২০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ :

কনইমকাড,শ সাইনন্দপন, কপাস্টার কপপার, শিপচাে শ কপপার, কহায়াইে কবাডশ, মাকশার, উন্দেশ্য ও
শনয়মাবশল কলিা চাে শ, পুিশপন, েচন্দেপ।

শিিন কিিান্দনা
পদ্ধশত/ককৌিল:

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

১. কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: করশজন্দস্ট্রিন, প্রশিক্ষণ উন্দিািন, গাশণশতক েক্ষতা মূল্যায়ন ও পশরশচশত

সময়: ৫০ শমশনে

● শনন্দচর শনন্দে শিনা অনুযায়ী করশজন্দস্ট্রিন ও উন্দিািন পব শ পশরচালনা করুন।
● উন্দিািনী পব শ শুরুর পূন্দব শই প্রশিক্ষন্দণ অংিগ্রহণকারীন্দের করশজন্দস্ট্রিন ও তান্দের জন্য বরােকৃত উপকরণ সরবরাহ করুন।
● উপশস্থত সকলন্দক শুন্দভচ্ছা জাশনন্দয় শনন্দজন্দের (সহায়কন্দের) পশরচয় শেন এবং প্রশিক্ষন্দণর উন্দিািনী পব শ শুরু করুন। প্রথন্দমই
প্রিান অশতশথ, সভাপশত ও শবন্দিষ অশতশথন্দের পশরচয় শেন্দয় তাঁন্দের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করুন। এরপর
সংশক্ষপ্তাকান্দর এ প্রশিক্ষন্দণ ককান িরন্দনর অংিগ্রহণকারী অংিগ্রহণ করন্দেন এবং এ প্রশিক্ষণ আে (০৮) শেন্দনর তা উন্দেি
করুন।
● শবন্দিষ অশতশথন্দের বিব্য কিন্দষ প্রিান অশতশথন্দক তাঁর বিব্য প্রোন্দনর সান্দথ সান্দথ প্রশিক্ষন্দণর শুভ উন্দিািন কর্ঘাষণার জন্য
আহ্বান করুন।
● পশরন্দিন্দষ সভাপশত মন্দহােয়ন্দক সমাপনী বিব্য প্রোন করার মাধ্যন্দম প্রশিক্ষন্দণর উন্দিািনী পন্দব শর সমাশপ্ত কর্ঘাষণা করার জন্য
আহ্বান করুন।
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● প্রশিক্ষন্দণর উন্দিািনী পব শ কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের জড়তা কাোন্দনার জন্য শনন্দচর প্রশক্রয়া অনুসরণ কন্দর পশরচয় পব শপশরচালনা
করুন।
● কাগন্দজর টুকরায় শবশভন্ন িরন্দনর গান্দনর কশল শলন্দি শনন্দয় আসুন। একই গান্দনর দুইটি কশল দুইটি কাগন্দজর টুকরায় শলখুন।
কযমন একটি কাগন্দজ শলিন্দবন ‘একতারা তুই কেন্দির কথা বলন্দর আমায় বল’,্অন্য কাগন্দজ শলিন্দবন ‘আমান্দক তুই বাউল
কন্দর সন্দি শনন্দয় চল’। এভান্দব অংিগ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযাশয় শবশভন্ন গান্দনর কশল শেন্দয় কাগন্দজর টুকন্দরা দতশর করুন।
গান্দনর কশলর বেন্দল শবপরীত িব্দও ব্যবহার করন্দত পান্দরন।
● কাগন্দজর টুকন্দরা ভাঁজ কন্দর লোশরর মন্দতা সবাইন্দক একটি কন্দর তুলন্দত বলুন। তারপর একজন কাগন্দজর ভাঁজ খুন্দল গান্দনর
কলিা কশল সুন্দর সুন্দর গাইন্দবন এবং এই গান্দনর বাশক অংি যার কান্দে পড়ন্দব কস ঐ গান্দনর কলিা কশল কগন্দয় একসান্দথ বসন্দব।
ুঁ কবর কন্দর পািাপাশি বসন্দব। সকল বন্ধু জুটি শমন্দল কগন্দল পারস্পশরক আন্দলাচনার জন্য শকছুক্ষণ
এভান্দব সবাই সবার জুটি খুন্দজ
সময় কেন্দবন। তারপর এন্দক অপন্দরর পশরচয় শেন্দত বলন্দবন। এন্দক্ষন্দত্র গান্দনর কশলর বেন্দল শবপরীত িব্দও ব্যবহার করা কযন্দত
পান্দর।
● অংিগ্রহণকারীগণ তান্দের পশরচয় পন্দব শ যা যা বলন্দবন; কযমন- নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত কযাগ্যতা, পেবী, কমশস্থল, শপ্রয় সি
ইতযাশে। এন্দক অপন্দরর পশরচয় বলা কিষ হন্দল সহায়ক তান্দের কযৌথভান্দব অথবা ব্যশিগতভান্দব সংশক্ষপ্ত সমন্দয়র মন্দধ্য
শবন্দনােনমূলক শকছু উপস্থাপন করার জন্য বলুন।
● পশরচয় পব শ কিন্দষ সহায়ক সবাইন্দক িন্যবাে জাশনন্দয় পশরচয় পন্দব শর অশিন্দবিন কিষ করুন।
কাজ-2: গাশণশতক েক্ষতা মূল্যায়ন

সময়: ৩০ শমশনে

● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকাশরর গাশণশতক েক্ষতা কেিার জন্য একটি শলশিত মুল্যায়ন্দনর ব্যবস্থা করুন।
● গাশনশতক েক্ষতা যাচাইন্দয়র জন্য প্রশ্নপত্র সাব-কন্দিান্দনন্দন্টর কায শালয় কথন্দক সরবরাহ করা হন্দব।
● বাংলান্দেি গশণত অশলশিয়াড কশমটি কতৃশক শনব শাশচত এবং সাব-কন্দিান্দনন্ট কথন্দক প্রশিশক্ষত শরন্দসাস শ পারসন পরীক্ষা
গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং অন্যান্য কায শাবশল সিন্ন করন্দবন।
কাজ-3: প্রশিক্ষণ কযান্দির উন্দেশ্য শচশিতকরণ

সময়: ১০ শমশনে

● এ প্রশিক্ষন্দণর উন্দেশ্য কী? প্রন্দতযন্দক এক শমশনে শচন্তা কন্দর ২/১ টি উন্দেশ্য বলন্দবন।
● প্রন্দতযন্দকর উন্দেশ্য কবান্দড শ শনন্দজ শলখুন বা প্রশিক্ষণাথীন্দের একজন শলিন্দত বলুন।
● প্রশিক্ষণ কযান্দির পশরকশল্পত উন্দেশ্যাবশল (পূন্দব শই কপাস্টার কপপান্দর উন্দেশ্যাবশল শলন্দি রািন্দবন) ঝুশলন্দয় শেন।
● প্রন্দতযন্দক মন্দনান্দযাগ সহকান্দর পড়ন্দবন এবং আন্দলাচনায় অংিগ্রহণ করন্দবন।

প্রশিক্ষন্দণর লক্ষয-উন্দেশ্য
প্রশিক্ষণ কযান্দির লক্ষয হন্দচ্ছ গুণগতমান সিন্ন প্রাথশমক শিক্ষা শনশিতকরণ।
প্রশিক্ষন্দণর মূল উন্দেশ্য হন্দচ্ছ প্রাথশমক শিক্ষার গুণগতমান শনশিতকন্দল্প গশণত অশলশিয়াড ককৌিল প্রন্দয়ান্দগর মাধ্যন্দম
শবদ্যালন্দয় সকল শিক্ষাথীন্দের গাশণশতক েক্ষতার উন্নয়ন সািন। এোড়াও প্রশিক্ষন্দণর শবন্দিষ উন্দেশ্যসমূহ হন্দচ্ছ:
⮚ শিক্ষাক্রন্দম শনি শাশরত গশণত শবষন্দয়র কেশণশভশত্তক ও শবষয়শভশত্তক শিিন কযাগ্যতা অজশন্দনর লন্দক্ষয প্রাথশমক শবদ্যালন্দয়
শিিন-কিিান্দনার পদ্ধশতর উন্নয়ন সািন;
⮚ প্রচশলত “অনুিীলন”্শনভশর গশণত শিক্ষান্দক “জীবন র্ঘশনষ্ট সমস্যা সমািান ও এর তাশত্ত্বক প্রন্দয়াগ”্শনভশর পাঠোন
পদ্ধশত প্রস্তুত করা;
⮚ প্রাথশমক শবদ্যালন্দয়র গশণত শবষন্দয় পাঠ পশরচালনাকারী সকল শিক্ষকন্দক গশণত অশলশিয়াড ককৌিন্দলর উপর
প্রশিশক্ষত করা;
⮚ প্রাথশমক স্তন্দরর ১ম হন্দত ৫ম কেশণর শিক্ষাথীন্দের গশণত ভীশত দূরীকরন্দণর মাধ্যন্দম আকশষণীয় ও কায শকর কেশণ কায শক্রম
পশরচালনার েক্ষতা অজশন করা।
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কাজ-4: প্রশিক্ষন্দণর শনয়মাবশল জানা ও পালন করা

সময়: ১০ শমশনে

● প্রশিক্ষণ কযাি সুষ্ঠুভান্দব পশরচালনা করার জন্য কী কী শনয়ম কমন্দন চলা উশচত?
● প্রন্দতযন্দক একাকী শচন্তা কন্দর কমপন্দক্ষ ১টি কন্দর শনয়ম বলন্দবন।
● পূন্দব শই প্রশিক্ষণ কযান্দির শনয়মাবশল একটি কপাস্টার কপপান্দর শলন্দি আনুন এবং কবান্দডশ ঝুশলন্দয় শেন্দয় একজনন্দক পড়ন্দত
বলুন।
● একজন পড়ন্দবন এবং অন্যরা মন্দনান্দযাগ সহকান্দর শুনুন।
● পড়া কিন্দষ সকন্দলর মতামত শনন এবং সকন্দল শনয়মাবশল কমন্দন চলার িপথ করান।

প্রশিক্ষন্দণর শনয়মাবশল
● সময়ানুবশতশ হওয়া

● অন্য ককউ কথা বলার সময় শনন্দজ কথা না বলা

● কমশতৎপর হওয়া

● প্রশিক্ষণ চলাকালীন কন্দক্ষ অযথা কর্ঘারান্দফরা না করা

● োশয়ত্বিীল আচরণ করা

● প্রশিক্ষন্দণর পশরন্দবি সুের ও পশরচ্ছন্ন রািা

● প্রশ্ন করন্দত হন্দল হাত কতালা

● কসলন্দফান/কমাবাইল কফান সাইন্দলন্ট কমান্দড রািা

● স্পষ্ট কন্দর শুদ্ধ উচ্চারন্দণ বিব্য কপি

● পার্শ্শ আলাপ না করা

● অন্দন্যর মতামন্দতর উপর গুরুত্ব কেওয়া

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

কাজ-5: েল গঠন করা

সময়: ২০ শমশনে

● অংিগ্রহণকারীন্দের বলুন, প্রশিক্ষন্দণর লক্ষয ও উন্দেশ্য সফলভান্দব অজশন করার জন্য এবং প্রশিক্ষন্দণর সহায়ক পশরন্দবি দতশর
করার জন্য আমান্দের অন্দনক কাজ করন্দত হন্দব। শকছু শকছু কাজ থাকন্দব যা এককভান্দব করন্দত হন্দব। প্রশিক্ষন্দণ এমন শকছু
কাজ থাকন্দব যা েলীয়ভান্দব করন্দল কাজটি সহজ, সুের ও দ্রুত হয়। েল কবশি বড় হন্দল কাজ করন্দত সমস্যা আবার কোে
হন্দলও কাজ করন্দত সমস্যা পশরলশক্ষত হয়। অংিগ্রহণকারীন্দের বলুন আমরা সবাই শমন্দল চারটি েন্দল ভাগ হন্দয় কাজ করব।
● অংিগ্রহণকারীন্দের কযন্দকান্দনা একপাি কথন্দক িারাবাশহকভান্দব ১, ২, ৩, ৪ আবার ১, ২, ৩, ৪ এভান্দব গুণন্দত বলন্দবন। কক
ককান সংখ্যা বলন্দে তা সবাইন্দক মন্দন রািন্দত বলুন। এভান্দব গণনা কিষ হন্দল যারা যারা ১সংখ্যা বন্দলন্দেন তান্দেরন্দক একটি
েল হন্দয় একসন্দি বসন্দত বলন্দবন। এভান্দব ২, ৩, ৪ যারা যারা বন্দলন্দেন তান্দেরন্দক একসন্দি েল হন্দয় বসন্দত বলুন।
● চারটি েলন্দক চারটি কপাস্টার কপপার ও চারটি মাকশার কেন্দবন। চারটি কপাস্টার কপপান্দর আলাোভান্দব চারটি েন্দলর সেস্যন্দের
নাম শলিন্দত বলুন। তারপর অংিগ্রহণকারীন্দের আন্দলাচনা কন্দর চারটি েন্দলর চারটি নাম শেন্দত বলুন। নামগুন্দলা হন্দত পান্দর ফুল, ফল, নেী ও পাশির নান্দম। কযন্দকান্দনা একটি শবষন্দয় চারটি েন্দলর নাম শেন্দত বলুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের েলীয়ভান্দব আন্দলাচনা কন্দর একজন েলীয় কনতা শনব শাচন করন্দত বলুন। েলীয় কনতা ঠিক হন্দয় কগন্দল
কপাস্টার কপপান্দর তার নান্দমর পান্দি েলন্দনতা িব্দটি শলিন্দত বলুন।
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েলীয় কান্দজর োশয়ত্ব বণ্টন
প্রশিক্ষক মাশল্ট্শমশডয়ার মাধ্যন্দম েন্দলর োশয়ত্ব ভান্দলাভান্দব বুশেন্দয় কেন্দবন। তারপর কযন্দকান্দনা একটি েলন্দক োশয়ত্ব বণ্টন্দনর
েকটি কপাস্টার কপপান্দর শলন্দি প্রশিক্ষণ কন্দক্ষর শনশে শষ্ট স্থান্দন অথবা শভপন্দবান্দডশ প্রে শিন করন্দত বলন্দবন।
প্রশিক্ষণ
শেন/শেবস
১ম শেন
২য় শেন
৩য় শেন
৪থ শ শেন
৫ম শেন
৬ষ্ঠ শেন
৭ম শেন
৮ম শেন

ব্যবস্থাপনা
1
4
3
2
1
4
3
2

শবন্দনােন/
জড়তান্দমাচন
2
1
4
3
2
1
4
3

মূল্যায়ন

প্রশেন্দবেন

3
2
1
4
3
2
1
4

4
3
2
1
4
3
2
1

েলীয় কাজ
ব্যবস্থাপনা েল- প্রশতশেন প্রশিক্ষণ শুরুর পূব শ কথন্দক কিষ হওয়ার পরবতী সময় পয শন্ত সকল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ। কযমন; আসন
শবন্যাস ঠিক করা ও রািা, প্রশিক্ষণ কন্দক্ষর সকল উপকরণ গুশেন্দয় রািা, সময় ব্যবস্থাপনা করা ইতযাশে।
শবন্দনােন েল/ জড়তা কমাচন েল - গান গাওয়া, কশবতা আবৃশত্ত, গল্প বলা, কজাকস, িাঁিা ইতযাশে শবন্দনােন্দনর শবষয় হন্দত পান্দর।
শবন্দনােন একক বা েলীয়ভান্দব হন্দত পান্দর। মূলত শবন্দনােন্দনর উন্দেশ্য হন্দলা, এক কেঁন্দয়মী দূর করার মাধ্যন্দম প্রশিক্ষণ সহায়ক
পশরন্দবি দতশর করা। শবন্দনােন্দনর শনি শাশরত েলন্দক পূব শশেনই এর প্রস্তুশত শনন্দয় রািন্দত হন্দব।
জড়তা কমাচন হন্দলা িারীশরক এবং মানশসক জড়তা দূর করা। জড়তা কমাচন্দনর কক্ষন্দত্র কয ককান্দনা উেীপক কিলার মাধ্যন্দম জড়তা
দূর করা যায়। কসিন্দনর একন্দেঁন্দয়শম, িাশন্ত, দূর করা হয় জড়তা কমাচন্দনর মাধ্যন্দম। িারীশরক ও মানশসকভান্দব অংিগ্রহণকারীন্দের
চািা করাই এর প্রিান উন্দেশ্য। জড়তা কমাচন্দনর শনি শাশরত েলন্দক পূব শশেনই এর প্রস্তুশত শনন্দয় রািন্দত হন্দব। শেন্দনর শুরুন্দত, শবরশতর
পর কসিন্দনর শুরুর আন্দগ, অংিগ্রহণকারীন্দের চাশহোর শভশত্তন্দত অন্যান্য সময় জড়তা কমাচন করা কযন্দত পান্দর।
মূল্যায়ন েল- প্রশতশেন্দনর কাজ কিন্দষ হয় মূল্যায়ন কায শক্রম। মূল্যায়ন্দন ঐ শেন শুরু কথন্দক কিষ পয শন্ত কান্দজর িারাবাশহক মূল্যায়ন।
শতনটি শবষয়ন্দয়র উপর শভশত্ত কন্দর মূল্যায়ন কায শক্রম পশরচাশলত হন্দব। এই শতনটি শবষয় হন্দলা, ১. শবষয়বস্তু ২. শবষয়বস্তু কথন্দক
শিিন (লাশন শং) কী ৩. প্রন্দয়াগন্দক্ষত্র বা এই শিিন (লাশন শং) ককাথায় প্রন্দয়াগ করা যান্দব। মূল্যায়ন েল প্রশিক্ষণ চলাকালীন সমন্দয়
প্রস্তুশত কনন্দব। েন্দলর পক্ষ কথন্দক কযন্দকান্দনা একজন মুন্দি মুন্দি সবার সামন্দন কস শেন্দনর মূল্যায়ন করন্দব। কক মূল্যায়ন করন্দব এবং
কক কনাে রািন্দব তা আন্দগ কথন্দকই েন্দল আন্দলাচনা কন্দর ঠিক কন্দর রািন্দত হন্দব।
প্রশতন্দবেন েল- শেন্দনর শুরু কথন্দক কিষ পয শন্ত কান্দজর িারাবাশহক শলশিত রূপ। শেন্দনর শুরুন্দত োশয়ত্ব বণ্টন্দনর েক অনুযাশয় শনশে শষ্ট
েল আন্দগর শেন্দনর কান্দজর শবস্তাশরত শলশিত প্রশতন্দবেন পাঠ করন্দবন। প্রশতন্দবেন্দনর প্রিান উন্দেশ্য হন্দলা, শবগতশেন্দনর শবষয় পুনরায়
মন্দন করা (recall) এবং ককান্দনা শবষন্দয় অস্পষ্টতা থাকন্দল তা স্পষ্ট কন্দর কনওয়া। প্রশতন্দবেন পান্দঠর শনি শাশরত েল শেন্দনর শুরুন্দত
প্রশতন্দবেন পাঠ করন্দবন। কান্দজই পূব শশেনই এর সম্পূণ শ প্রস্তুশত অথ শাৎ শলশিত আকান্দর প্রশতন্দবেন দতশর করন্দত হন্দব।
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প্রথম শেন
অশিন্দবিন-২ : গশণত অশলশিয়াড সিন্দকশ িারণা এবং প্রাথশমক গশণত পাঠ্যপুস্তক ও আনন্দে গশণত শিশি
কনন্দেন্ট কডশলভাশর বই-এর মধ্যকার সিকশ
ভূশমকা: দেনশেন জীবন যাত্রায় গশণন্দতর ব্যবহার অশবন্দচ্ছদ্যভান্দব শবরাজমান। সকল প্রকার পশরমান্দপ, আকার-আকৃশত প্রকান্দি,
ক্রয়-শবক্রয় ও সকল প্রকার আশথ শক কলনন্দেন্দন গশণত ব্যবহৃত হন্দয় থান্দক। আমান্দের কপািাক, আসবাবপত্র, র্ঘরবাশড় ইতযাশে দতশর,
ব্যাংক অশফস ও কৃশষকান্দজর প্রশতটি কক্ষন্দত্র গশণন্দতর অহরহ ব্যবহার হন্দচ্ছ। ব্যশিগত, প্রাশতষ্ঠাশনক ও জাতীয় বান্দজে, সময়, দুরত্ব,
মজুশর, কশমিন ইতযাশে শনি শারণ এবং গন্দবষণা ও পশরসংখ্যান্দনর কক্ষন্দত্র গশণত আমান্দের সাহায্য কন্দর থান্দক।প্রাথশমক শিক্ষাই উচ্চ
শিক্ষার শভশত্ত। যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহন্দণর সুন্দযাগ পান্দব না তান্দের জন্য এটি প্রাশন্তক শিক্ষা। সুতরাং প্রাথশমক শিক্ষা কিন্দষ ব্যশি,
সমাজ ও জাতীয় জীবন্দন যথাযথ ভূশমকা পালন্দনর জন্য বাংলান্দেন্দির সকল শিশুর জন্য কযাগ্যতা শভশত্তক শিক্ষাক্রম দতশর করা
হন্দয়ন্দে। এ শিক্ষাক্রন্দমর আওতার্ভি গশণত শবষয়টি শিশুর ব্যশিগত জীবন্দন ব্যবহাশরক চাশহো কমোন্দনার জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ শ।
গশণত শিক্ষার উন্দেশ্য হন্দলা শিশুর শচন্তা িশির শবকাি র্ঘোন্দনা যান্দত কস সমান্দজ োশয়ত্বিীল ও সৃজনিীল নাগশরন্দকর কতশব্য
সুষ্ঠুভান্দব পালন করন্দত পান্দর। এ উন্দেশ্য ও গুরুু্ত্বন্দক সামন্দন করন্দি গশণত শবষন্দয়র কযাগ্যতাশভশত্তক শিক্ষাক্রম এবং কেশণশভশত্তক
শনি শাশরত কযাগ্যতা অজশন্দনর জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হন্দয়ন্দে। প্রাথশমক স্তন্দরর গশণত শবষন্দয়র পাঠ কায শকরভান্দব উপস্থাপন্দনর
জন্য পাঠ্যপুস্তন্দকর উপর স্বচ্ছ িারণা থাকা আবশ্যক ।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ●

গশণত অশলশিয়াড সিন্দকশ িারণা লাভ করন্দত পারন্দবন।

●

পাঠ্যপুস্তন্দকর শবষয়বস্তু ও “আনন্দে গশণত শিশি”্কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুক-এর মধ্যকার সিকশ শনণ শয়
করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

মাশল্ট্শমশডয়া, কহায়াইে কবাড শ, মাকশার, কপাস্টার কপপার, শিপচাে শ কপপার

শিিন কিিান্দনা
পদ্ধশত/ককৌিল

প্রন্দশ্নাত্তর, একক কাজ, েলীয় কাজ।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: গশণত অশলশিয়ান্দডর িারণা

সময়: ৩০ শমশনে

● প্রন্দশ্নাত্তন্দরর মাধ্যন্দম গশণত অশলশিয়াড সিন্দকশ অংিগ্রহণকারীগন্দণর িারণা যাচাই করুন।
● প্রন্দশ্নাত্তন্দরর পর সকলন্দক গশণত অশলশিয়ান্দডর উপর কলিা তথ্যপত্রটি পড়ন্দত শেন।
● তথ্যপত্রটি পড়া কিন্দষ প্রন্দশ্নাত্তন্দরর মাধ্যন্দম দুই-এক জন্দনর িারণা শবশনময় কন্দর গশণত অশলশিয়ান্দডর আন্দলাচনা কিষ করুন।
কাজ-২: গশণত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংেরন্দণর সিশকশত বতশমান জ্ঞান যাচাই

সময়: ১০ শমশনে

প্রন্দশ্নাত্তন্দরর মাধ্যন্দম অংিগ্রহণকারীগন্দণর সান্দথ িারণা শবশনময় করুন:
● শিিনফল কী?
● পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংেরন্দণর মধ্যকার সিকশ কী? ইতযাশে
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কাজ-৩: শিিনফন্দলর সান্দথ গশণত পাঠ্যপুস্তন্দকর শবষয়বস্তু ও “আনন্দে গশণত শিশি”্কনন্দেন্ট কডশলভাশর বইন্দয়র সিকশ শনণ শয়
সময়: ৪০ শমশনে
● অংিগ্রহণকারীগণন্দক ৫টি েন্দল ভাগ কন্দর গশণত শবষন্দয়র ৩০টি প্রাশন্তক কযাগ্যতা শবতরণ কন্দর কেিন্দত বলুন। কযন্দকান্দনা একটি
কযাগ্যতা এবং এ সিশকশত শিিনফল শেন্দয় ১ম কথন্দক ৫ম কেশণর পাঠ্যপুস্তন্দকর সান্দথ শমল করন্দত বলুন।
● কযাগ্যতা, শিিনফল, শবষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তন্দকর মন্দধ্য কী সিকশ আন্দে ইতযাশে শবষয়গুন্দলা এন্দক এন্দক আন্দলাচনা কন্দর
বুশেন্দয় শেন ।
কযাগ্যতা
শিিনফল
শবষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তক)
শিিন-কিিান্দনা কায শক্রম
(শিক্ষক সংেরণ/“আনন্দে গশণত শিশি”্কনন্দেন্ট কডশলভাশর বই)
● এরপর সহায়ক অংিগ্রহণকারীন্দের উন্দেন্দশ্য ব্যাখ্যা করন্দবন কীভান্দব একটি প্রাশন্তক কযাগ্যতা কথন্দক শবষয়শভশত্তক
অজশন্দনাপন্দযাগী কযাগ্যতা শনি শাশরত হয় এবং তা কথন্দক শিিনফল শনি শাশরত হয় আর এই শিিনফন্দলর শভশত্তন্দত পাঠ্যপুস্তন্দক
শবষয়বস্তু কলিা হয় এবং পান্দঠর শবষয়বস্তু উপযুি ককৌিন্দলর মাধ্যন্দম উপস্থাপন মধ্য শেন্দয়ই শিিনফল অশজশত হয়, যার
মাধ্যন্দম শিক্ষাথীরা এ কযাগ্যতা অজশন কন্দর।
কাজ-৪: মূল্যায়ন

সময় ১০ শমশনে

● প্রাশন্তক কযাগ্যতার মন্দধ্য গশণত শবষন্দয়র সান্দথ সংশিষ্ট প্রাশন্তক কযাগ্যতার কয়টি?
● শিিনফন্দলর প্রশতফলন পাঠ্যপুস্তন্দক কীভান্দব হন্দয়ন্দে?

গশণত অশলশিয়াড
কযন্দকান িরন্দনর সমস্যান্দক কযৌশিক িান্দপ শবন্যস্ত কন্দর সমািান্দনর উপায় কবর করার জন্য প্রিান ভরসা গশণত। তাই সমস্যা
সমািান্দনর জন্য প্রন্দয়াজন গশণন্দতর িি শভশত্ত। জাশত শহন্দসন্দব সমস্যা সমািান্দন েক্ষতা অজশন্দনর হাশতয়ার গশণন্দত েক্ষ হন্দয় ওঠা।
এই েক্ষতা অজশন শিক্ষা ব্যবস্থার উপর শবন্দিষভান্দব শনভশরিীল। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশতটি িান্দপ এর সমান গুরুত্ব কেওয়া প্রন্দয়াজন।
গশণত অশলশিয়াড একটি প্রশতন্দযাশগতা, যা শিক্ষাথীন্দের গশণন্দত েক্ষতা এবং আগ্রহ বাড়ান্দনার জন্য েীর্ঘ শশেন যাবৎ শবশভন্ন কেন্দি
অনুশষ্ঠত হন্দয় আসন্দে। বাংলান্দেি গশণত অশলশিয়াড বাংলান্দেন্দির প্রাক-শবর্শ্শবদ্যালয় পয শান্দয়র োত্র-োত্রীন্দের গশণন্দতর সন্দব শাচ্চ
প্রশতন্দযাশগতা। বাংলান্দেি গশণত অশলশিয়াড কশমটি শিক্ষাথীন্দের গশণন্দত েক্ষতা এবং আগ্রহ বাড়ান্দনার প্রন্দয়াজনীয়তার উপলশি
কথন্দক ২০০১ সান্দল শুরু কন্দর এক আন্দোলন।
তৃতীয় কথন্দক িােি কেশণর োত্র-োত্রীরা এন্দত অংিগ্রহণ কন্দর। বাংলান্দেি গশণত অশলশিয়াড কশমটি এর আন্দয়াজন কন্দর থান্দক।
দেশনক প্রথম আন্দলা এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংক অশলশিয়াড আন্দয়াজন্দন সহায়তা শেন্দয় থান্দক। ২০০২ শিষ্টান্দব্দ প্রথমবান্দরর মন্দতা
বাংলান্দেি গশণত অশলশিয়াড আন্দয়াশজত হয়। তিন কথন্দক প্রশত বেরই শনয়শমতভান্দব এই প্রশতন্দযাশগতা অনুশষ্ঠত হন্দয় আসন্দে।
এই অশলশিয়াড দুটি স্তন্দর সিন্ন হন্দয় থান্দক: শবভাগীয় উৎসব ও জাতীয় উৎসব। শবভাগীয় উৎসন্দব শনব শাশচত োত্র-োত্রীরা জাতীয়
উৎসন্দব অংি কনয়। জাতীয় পয শান্দয়ে কৃশতত্ব প্রেিশনকারীন্দের শনন্দয় গশণত কযান্দির আন্দয়াজন করা হয়, আর কসিান্দন কথন্দকই বাোই
করা হয় আন্তজশাশতক গশণত অশলশিয়ান্দডর জন্দন্য বাংলান্দেন্দির জাতীয় গশণত েল।
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গশণত অশলশিয়ান্দড অংিগ্রহন্দণর কযান্দেগরী
আন্তজশাশতক গশণত অশলশিয়ান্দড ককবল প্রাক-শবর্শ্শবদ্যালয় পয শান্দয়র একােি-িােি কেশণর োত্র-োত্রীরা অন্তর্ভশি। শকন্তু কেন্দি
গশণতন্দক জনশপ্রয় করার জন্য প্রাক-শবর্শ্শবদ্যালন্দয়র সকল পয শান্দয় গশণত অশলশিয়াড আন্দয়াজন করা হন্দচ্ছ। এই পয শান্দয়র োত্রোত্রীন্দের ৪টি কযাোগশরন্দত ভাগ করা হয়। কযাোগশরগুন্দলা হন্দলা,
1. প্রাথশমক (৩য় কেশণ-৫ম কেশণ)
2. জুশনয়র (৬ষ্ঠ-৮ম কেশণ)
3. মাধ্যশমক (৯ম-এএসশস পরীক্ষাথী)
4. উচ্চ মাধ্যশমক (১১ি-১২ি কেশণ)
তন্দব এন্দক্ষন্দত্র বন্দল রািা ভাল কয, জাতীয় গশণত কযান্দি ককান কযান্দেগরী কনই। সবাইন্দক একই পরীক্ষায় অংি শনন্দত হয়।
গশণত শিক্ষায় গশণত অশলশিয়াড পদ্ধশত
গশণত একটি শবমূতশ শবষয়। গশণতন্দক আলাোভান্দব ককান শবষয় (Subject) শহন্দসন্দব ভাবা হয় না। গশণত হল একটি ‘টুল’,্যা
সমস্যা সমািান্দন ব্যবহৃত হয়। অথ শাৎ, বাংলান্দেি গশণত অশলশিয়াড কশমটি মন্দন কন্দর, গশণত হন্দচ্ছ সমস্যা সমািান্দনর হাশতয়ার।
গশণন্দত েক্ষতা অজশন করন্দল কযৌশিকভান্দব ককান একটি সমস্যা সমািান্দনর কযাগ্যতা দতশর হয়। গশণন্দত ককান একটি িারণা
(Concept) আয়ত্ত্ব করা বা শিিার হন্দচ্ছ ওই িারণা ব্যবহার কন্দর পরবতীন্দত শবজ্ঞান, অথ শনীশত, ভূন্দগাল বা দেনশেন কযন্দকান
শবষন্দয় সমস্যা সমািান্দন ওই িারণা ব্যবহার করন্দত পারন্দব।
সমস্যা সমািান্দনর মাধ্যন্দম কিিা
ককান একটি িারণা শিন্দি যান্দত শিক্ষাথীরা অন্য কযন্দকান জায়গায় একই িরন্দনর উদ্ভূত সমস্যা সমািান্দন প্রন্দয়াজনীয় িারণাটি ব্যবহার
কন্দর তা সমািান করন্দত পান্দর এজন্য ককান একটি িারণা সরাসশর শিশিন্দয় না শেন্দয় একটি সমস্যা প্রোন্দনর মাধ্যন্দম িারণায় যাওয়া
উশচত। অথ শাৎ সমস্যা সমািান করন্দত করন্দতই নতুন নতুন িারণা শিিন্দব।
অনুিীলন ও সমস্যা
গশণত অশলশিয়াড কশমটি ‘অনুিীলনী’্ও ‘সমস্যা’র মন্দধ্য একটি সুস্পষ্ট পাথ শকয কন্দর।
● অনুিীলনী হন্দচ্ছ এমন গাশণশতক সমস্যা যা শনশে শষ্ট উপান্দয় সমািান করা যায় এবং সমািান্দনর িাপগুন্দলা সুস্পষ্টভান্দব জানা
থান্দক। কযমন কযাগ প্রশক্রয়া।
● সমস্যা হল এমন একটি শবষয় যা শিক্ষাথীন্দের জানা িারণা (কনন্দসে) শেন্দয় সমািান করা সম্ভব। শকন্তু ওই সমস্যাটি
সমািান্দনর প্রশক্রয়া কী হন্দব তা সুস্পষ্টভান্দব শিক্ষাথীন্দের জানা থান্দক না। সমস্যাটি সমািান করন্দত শিক্ষাথীন্দের নানাভান্দব
কচষ্টা করন্দত হয়। কচষ্টা করন্দত শগন্দয় নতুন নতুন ককৌিল প্রন্দয়াগ করন্দত হয়। একটি সমস্যা সমািান করন্দত হয়ত অন্দনক সময়
কলন্দগ কযন্দত পান্দর, অন্দনক অসময় কন্দয়ক শেনও কলন্দগ কযন্দত পান্দর। তন্দব এভান্দব কয েক্ষতা দতশর হয় তা-ই মূলত গশণত
কিিার মাধ্যন্দম অশজশত েক্ষতা।
গশণত ভীশত নয়, গশণত আনন্দের
গশণত অশলশিয়ান্দডর বড় একটি সাফল্য গশণত ভীশত দূর কন্দর শিক্ষাথীন্দের মন্দধ্য গশণন্দতর প্রশত ভান্দলাবাসা দতশর করা। গশণন্দতর
প্রশত ভান্দলাবাসা দতশর করন্দত গশণত অশলশিয়াড গশণন্দতর কভতন্দরর কসৌেয শ শিক্ষাথীন্দেরন্দক কেশিন্দয় কেয়। শিক্ষাথীরা একবার
গশণন্দতর কসৌেয শ অনুিাবন করন্দত পারন্দল গশণন্দতর প্রশত আগ্রহ প্রকাি কন্দর, আনন্দে শনন্দজই গশণত শিিন্দত আগ্রহী হয়।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 17

এশস্টন্দমিন ও কগশস্টন্দমিন
গশণত অশলশিয়াড শিক্ষাথীন্দের এশস্টন্দমিন ও কগশস্টন্দমিন্দন েক্ষ কন্দর তুলন্দত চায়। শিক্ষাথীরা যান্দত গশণত বইন্দয় পড়া িারণা
গশণত বইন্দয়র মন্দধ্য সীমাবদ্ধ না করন্দি বাস্তব জীবন্দন ব্যবহার কন্দর, ককান একো সমস্যান্দক কযৌশিকভান্দব শবন্দিষণ কন্দর সহন্দজই
একো সমািান্দন কপৌুঁোন্দত পান্দর কসজন্য এই পদ্ধশত অন্দনক কবশি কান্দজ আন্দস।
শিক্ষন্দকর স্বািীনতা ও ক্ষমতায়ন
গশণত অশলশিয়াড কশমটি পাঠোন্দনর কক্ষন্দত্র আন্দরকো শবষয় গভীরভান্দব শবর্শ্াস কন্দর, শিক্ষকন্দক যন্দথষ্ট স্বািীনতা শেন্দত হন্দব।
শিক্ষক পূণ শস্বািীনতা কপন্দলই শুধু সমস্যা সমািান কশরন্দয়, শবশভন্ন কান্দজর মাধ্যন্দম, গল্প কন্দর, িাঁিাঁ শেন্দয় একটি িাসন্দক আনেোয়ক,
ফলপ্রসূ কন্দর তুলন্দত পারন্দবন। তাঁন্দক েন্দক কবন্দি শেন্দল শতশন কতাতাপাশির মত বুশল আওন্দড় যাওয়ার সম্ভাবনা থাকন্দব, যা
শিক্ষাথীন্দের উপকান্দর আসন্দব না।
গশণন্দতর এই আন্দোলন্দন নতুন মাত্রা কযাগ হয় ২০০৪ সান্দল আন্তজশাশতক গশণত অশলশিয়ান্দড বাংলান্দেি েন্দলর অংিগ্রহন্দণর মধ্য
শেন্দয়। এরপর কথন্দক প্রশতবের বাংলান্দেি েল অংি কনয় শবন্দর্শ্র সবন্দচন্দয় ময শাোবান এ কমিার লড়াইন্দয়। অপরশেন্দক ২০০৩ সাল
কথন্দক এই কশমটি আন্দয়াজন করন্দে জাতীয় গশণত অশলশিয়াড। জাতীয় গশণত অশলশিয়াড এিন শিক্ষাথীন্দের জন্য একটি শবন্দিষ
উৎসব। একসন্দি গশণত অশলশিয়ান্দডর শিক্ষাথীরা কেন্দি এবং শবন্দেন্দি শবন্দিষ কমিার স্বাক্ষর রািন্দে। শবন্দর্শ্র কেষ্ঠ
শবর্শ্শবদ্যালয়গুন্দলান্দত গশণত অশলশিয়ান্দডর শিক্ষাথীন্দের পেচারণা এিন শনয়শমত র্ঘেনা। ২০১৮ সান্দল এন্দস বাংলান্দেি গশণত
েন্দলর সেস্য জাওয়াে আহন্দমে কচৌধুরী অজশন কন্দরন্দে আন্তজশাশতক গশণত অশলশিয়ান্দডর সন্দব শাচ্চ সম্মান স্বণ শপেক। এোড়াও
গশণন্দতর জাগরণন্দক মুিশরত রািন্দত বাংলান্দেি গশণত অশলশিয়াড, শনজস্ব ব্লগ এবং গশণত িাব ও কফারাম চালু কন্দরন্দে। এসকল
কফারাম ও িান্দব গশণত শবষন্দয় নানা সমস্যার আন্দলাচনা ও সমািান করা হয় ।
বতশমান্দন বাংলান্দেি গশণত অশলশিয়াড কশমটির ভারপ্রাপ্ত সভাপশত অধ্যাপক জাফর ইকবাল এবং সািারণ সিােক জনাব মুশনর
হাসান।

গশণত অশলশিয়াড ককৌিলোঃ
গশণত অশলশিয়াড ককৌিল হন্দচ্ছ আনন্দে গশণত শিক্ষার এক অনন্য পদ্ধশত। গশণত অশলশিয়াড ককৌিন্দলর শবন্দিষত্বসমূহ হন্দলা:
১। আনেময় কেশণ কায শক্রম: গশণত অশলশিয়াড পদ্ধশতর প্রিান উন্দেশ্য গশণত শিক্ষার জন্য আনেময় পশরন্দবি সৃশষ্ট করা। গশণত
ভীশত আমান্দের কেন্দি গশণত শিক্ষার উন্নয়ন্দনর অন্যতম বড় অন্তরায় । তাই শবশভন্ন রকম মজার কিলা, গশণন্দতর গান,
গল্প,িাঁিাঁ,ম্যাশজক ইতযাশে আনেোয়ক কান্দজর মাধ্যন্দম শিক্ষাথীন্দের কান্দে গশণত িাসন্দক একো আনন্দের জায়গা শহসান্দব উপস্থাপন
করন্দত হন্দব। তাোড়া গশণতন্দক শুধু কেশণকন্দক্ষর গশিন্দত আেন্দক না করন্দি প্রন্দয়াজন্দন কেশণকন্দক্ষর বাইন্দরও নানারকম কান্দজর
মাধ্যন্দম গশণত ভীশতর বেন্দল গশণত মান্দনই আনে- এই িারণাো শুরু কথন্দকই শিক্ষাথীন্দের মন্দন কেঁন্দথ শেন্দত হন্দব।
২। বাস্তব অশভজ্ঞতার শভশত্তন্দত গশণত: দেনশেন জীবন্দনর সান্দথ গশণন্দতর সিকশ স্থাপন এই পদ্ধশতর অশবন্দচ্ছদ্য অংি।
গশণতন্দক শুধুমাত্র বইন্দয়র পাতায় সীমাবদ্ধ না করন্দি দেনশেন জীবন্দনর সান্দথ শমশলন্দয় কেিান্দনা হয়। প্রাতযশহক জীবন্দন গশণন্দতর
বাস্তব প্রন্দয়াগ কেিান্দনার লন্দক্ষয নানারকম গল্প এবং কান্দজর মাধ্যন্দম শবশভন্ন বাস্তব সমস্যার অবতারণা করা হয়।
৩। সমস্যা সমািান্দন শবশভন্ন ভাবনা: গশণত অশলশিয়াড পদ্ধশতর অন্যতম লক্ষয বারবার একটি সমস্যা সমািান্দনর কচষ্টার মাধ্যন্দম
শিক্ষাথীর শচন্তািশির শবকাি র্ঘোন্দনা এবং শচন্তার দবশচন্দত্রযর িারণা কেওয়া। এজন্য শুরুন্দত শিক্ষাথীন্দের জন্য একো বাস্তব সমস্যা
সমািান করন্দত বলা হন্দব। শকন্তু প্রথন্দমই সরাসশর সমািান্দনর উপায় বা সূত্র বন্দল কেওয়া চলন্দব না। তাহন্দল তারা এোন্দক অনুিীলনীর
মন্দতা কভন্দব শুধুমাত্র সমািান পদ্ধশত মন্দন রািন্দব। তাই, শিক্ষাথীন্দের ইন্দচ্ছমন্দতা বারংবার শচন্তা করন্দত উৎসাশহত করন্দত হন্দব এবং
খুব প্রন্দয়াজন্দন সমস্যাো বুশেন্দয় শেন্দত হন্দব । এন্দক্ষন্দত্র শিক্ষাথীর ককান শচন্তান্দকই সরাসশর ভূল বা অবাস্তব বা অসম্ভব বন্দল তাশচ্ছল্য
কন্দর শনরুৎসাশহত করা যান্দব না। সবরকম শচন্তাই শুরুন্দত গুরুত্ব শেন্দয় শুনন্দত হন্দব এবং পরবতীন্দত র্ভল নাশক সঠিক কসো বুশেন্দয়
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বলন্দত হন্দব। কারণ, একো শচন্তান্দক শুরুন্দতই র্ভল বন্দল শেন্দল শিক্ষাথী শচন্তা করার আগ্রহ হারান্দব। অন্যশেন্দক, শচন্তান্দক গুরুত্ব সহকান্দর
শনন্দয় ব্যাখ্যা কন্দর বুোন্দল শিক্ষাথী পরবতীন্দত আন্দরা শচন্তা করন্দত আগ্রহী হন্দব। আর এভান্দবই শিক্ষাথীরা একটি সমস্যা
সমািান্দনর জন্য শবশভন্ন উপান্দয় শচন্তা করন্দত শিিন্দব।
৪। প্রশ্ন করা: ‘প্রশ্ন করা হল’্শচন্তার ফসল আর জানার পূব শিতশ। তাই গশণত অশলশিয়াড পদ্ধশতন্দত শিক্ষাথীর প্রশ্ন করার অশিকারন্দক
সবন্দচন্দয় গুরুত্ব কেওয়া হন্দয়ন্দে। নানামুিী শচন্তার মাধ্যন্দম সকল শিক্ষাথীর মন্দন হাজান্দরা প্রশ্ন আসন্দব। শিক্ষন্দকর অবশ্য কতশব্য
কসগুন্দলার যথাযথ উত্তর কেওয়ার কচষ্টা করা। উত্তর না জানা থাকন্দল সময় শনন্দয় সঠিক উত্তর কজন্দন তারপর জানান্দনা ভান্দলা। শকন্তু
কিন্দনাই প্রশ্ন করান্দক শনরুৎসাশহত করা যান্দব না।
৫। শিক্ষক ও শিক্ষাথীর সিকশ: গশণত অশলশিয়াড পদ্ধশতর সবন্দচন্দয় গুরুত্বপূণ শ শেকো হন্দলা শিক্ষক ও শিক্ষাথীর মধ্যকার
বন্ধুত্বপূণ শ আন্তশরক সিকশ। অন্দনক সময় কেিা যায়, শিক্ষাথীরা শিক্ষকন্দক প্রশ্ন করা বা শনন্দজর শচন্তাভাবনা জানান্দত লজ্জা বা ভয়
পায়। এমন হন্দল শকন্তু উপন্দর আন্দলাশচত ককান পেন্দক্ষপই কতমন ফলপ্রসূ হন্দব না। এন্দক্ষন্দত্র শিক্ষকন্দক গশণন্দতর শবশভন্ন িাঁিাঁ ,গল্প বা
ম্যাশজন্দকর মাধ্যন্দম শিক্ষাথীর মন্দনান্দযাগ আকষ শণ করন্দত হন্দব। শিক্ষাথীন্দের সান্দথ একাত্ম হওয়ার জন্য শবশভন্ন কাজ, কিলা,
ফান/পান্দজল ইতযাশেন্দত তান্দের সান্দথ শিক্ষক শনন্দজও অংিগ্রহন করন্দবন । ফন্দল শিক্ষাথীন্দের শনকে শিক্ষন্দকর গ্রহণন্দযাগ্যতা বৃশদ্ধ
পান্দব। এবং শিক্ষন্দকর কান্দে সহন্দজই শিক্ষাথীরা প্রশ্ন এবং শচন্তাভাবনা জানান্দত আগ্রহী হন্দব।

‘আনন্দে গশণত শিশি’্কনন্দেন্ট কডশলভাশর বইগশণত শিিন-কিিান্দনা কায শক্রন্দম ককামলমশত শিক্ষাথীন্দের আগ্রহী, ককৌতূহলী ও মন্দনান্দযাগী করার প্রন্দচষ্টা শনন্দয় এই কনন্দেন্ট বইটি
প্রণয়ন করা হন্দয়ন্দে। তাোড়া িারাবাশহকতা বজায় করন্দি শিক্ষাথীন্দের িীন্দর িীন্দর গাশণশতক িারণা লাভ করা, গাশণশতক প্রশক্রয়া
সিন্দকশ জানা এবং সমস্যা সমািান্দনর উপায় কবর করার প্রয়াস কনওয়া হন্দয়ন্দে। গশণত অশলশিয়াড ককৌিন্দলর কিলা, ফান/পাজল,
গল্প বলা, ভূশমকাশভনয় ইতযাশে ব্যবহার কন্দর প্রশতটি কনন্দেন্ট রচনা করা হন্দয়ন্দে। ভয়ভীশতহীনভান্দব গশণত িাস করা ও আনন্দের
মধ্য শেন্দয় গশণত কিিার লন্দক্ষয ফান/পাজল, কিলা, গল্প বলা ইতযাশে ককৌিল অবলম্বন কন্দর ‘আনন্দে গশণত শিশি’্ কনন্দেন্ট
কডশলভাশর বইটি প্রস্তুত করা হন্দয়ন্দে। শবন্দিষ কন্দর, পাঠ্যপুস্তন্দকর প্রশতটি অধ্যান্দয়র শুরুন্দত প্রেত্ত েশব বা ইলান্দস্টিনগুন্দলার শভশত্তন্দত
কীভান্দব আনন্দে সকল শিক্ষাথীন্দের সশক্রয় অংিগ্রহন্দনর মাধ্যন্দম কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করা যায় কসই প্রন্দচষ্টা শনন্দয় প্রশতটি
কনন্দেন্ট দতশর করা হন্দয়ন্দে।
আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুকটি রচনার কক্ষন্দত্র শনম্নবশণ শত শবষয়গুন্দলা শবন্দবচনা করা হন্দয়ন্দে:১। সুশনশে শষ্ট কাঠান্দমা:
● আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর প্রশতটি কনন্দেন্ট একটি সুশনশে শষ্ট কাঠান্দমার মন্দধ্য শলিা হন্দয়ন্দে। প্রথন্দমই
মূলকথা কযিান্দন ককন এই কনন্দেন্টটি কনওয়া হন্দয়ন্দে এবং শিক্ষাথীরা ককান েক্ষতা অজশন করন্দব, ইতযাশে সিন্দকশ
িারণা পাওয়া যান্দব।
● এর পর আচরশনক উন্দেন্দশ্যর মন্দধ্য একটি কনন্দেন্ট উপস্থাপন্দনর পর শিক্ষাথীরা যা অজশন করন্দব বা শিিনফল উন্দেি
করা হন্দয়ন্দে।
● পরবশতশন্দত শিক্ষা উপকরণটি দতশর করন্দত স্বল্প মুন্দল্য বা শবনামুন্দল্য কয সকল উপকরন্দণর প্রন্দয়াজন হন্দব তা বণ শনা করা
হন্দয়ন্দে।
● কেশণ কায শক্রম পশরচালনার জন্য ককান িরন্দণর পুব শপ্রস্তুশতর প্রন্দয়াজন হন্দব এর পর তা বণ শনা করা হন্দয়ন্দে।
● সবন্দচন্দয় গুরুত্বপুণ শ অংিটুকু হন্দলা, কায শপদ্ধশতর িাপসমুহ- শিক্ষা উপকরণ দতশর এবং কেশণ কায শক্রম পশরচালনার
িারাবাশহকতা রক্ষার জন্য িাপগুন্দলা বণ শনা করা হন্দয়ন্দে।
● তাোড়া মূল্যায়ন ও যাচাই, টিপস এবং আন্দরা শকছু/শবকল্প উপশিন্দরানাম রািা হন্দয়ন্দে।
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২। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক কবাডশ কতৃশক প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তন্দকর শভশত্তন্দত কনন্দেন্ট
বইটি প্রণয়ন করা হন্দয়ন্দে। কযমন, প্রাথশমক গশণত, প্রথম কেশণর পাঠ্যপুস্তন্দক ২৫ পৃষ্টা পয শন্ত েশব ও ইলান্দস্ট্রিন শেন্দয় শিক্ষাথীন্দের
গাশণশতক িারণা কেওয়া কচষ্টা করা হন্দয়ন্দে। এর উপর শভশত্ত কন্দর তুলনা ও সংখ্যা অধ্যান্দয়র জন্য প্রায় ২৫টি কনন্দেন্ট প্রণয়ন করা
হন্দয়ন্দে। যার মাধ্যন্দম শিক্ষাথীরা গাশণশতক কমৌশলক িারণা লাভ করন্দব।
৩। গশণত অশলশিয়াড ককৌিল: গশণত অশলশিয়াড ককৌিন্দলর কিলা, ফান/পাজল, গল্প বলা, ভূশমকাশভনয় ইতযাশে ব্যবহার
কন্দর কনন্দেন্টগুন্দলা রচনা করা হন্দয়ন্দে। বেন্দরর শুরুন্দত কিলার েন্দল গাশণশতক িারণা লান্দভর মাধ্যন্দম গশণত সিন্দকশ ভয় ভীশত দূর
হন্দয় যান্দব। শিক্ষাবন্দষ শর প্রথম প্রাশন্তন্দক শিক্ষাথীরা কিলা, ফান, পাজন্দলর মাধ্যন্দম কেশণ কায শক্রন্দম অংিগ্রহণ কন্দর গশণত শবষন্দয়
আগ্রহী ও মন্দনান্দযাগী হন্দয় উঠন্দব। তাোড়া শবদ্যালন্দয় ছুন্দে আসার ব্যাপান্দর শিক্ষাথীরা আগ্রহী হন্দয় উঠন্দব।
৪। কনন্দেন্ট সংখ্যা: এিন পয শন্ত বইটিন্দত অধ্যায় ওয়ারী প্রায় ১৫০টি কনন্দেন্ট আন্দে। প্রশতশনয়ত বইটি পশরমাজশন করা হন্দচ্ছ।
সব শন্দিষ পশরমাশজশত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তন্দকর শভশত্তন্দত কনন্দেন্ট সংখ্যা কম কবশি করা হন্দব। প্রশতটি অধ্যান্দয়র জন্য আলাোভান্দব
কনন্দেন্ট প্রণয়ন করা হন্দয়ন্দে। তন্দব শিক্ষাথীন্দের গাশণশতক ও প্রশক্রয়াগত িারণা লাভ করার উপর গুরুত্ব আন্দরাপ কন্দর কনন্দেন্ট
বইটি রচনা করা হন্দয়ন্দে।
৫। কেশণ শবভাজন: প্রথম ও শিতীয় কেশণর জন্য আলাোভান্দব কনন্দেন্ট প্রণয়ন করা হন্দয়ন্দে। পাঠ্যপুস্তক রচনার কক্ষন্দত্র ১ কথন্দক
৫০ সংখ্যা প্রথম কেশণ এবং ৫১ কথন্দক ১০০ সংখ্যা শবন্দবচনা করা হন্দয়ন্দে। তাই কিলা, ফান/পাজন্দলর কক্ষন্দত্র একই ককৌিল দুই
কেশণ ব্যবহান্দরর উপর গুরুত্ব আন্দরাপ করা হন্দয়ন্দে।
৬। শিক্ষা উপকরণ: গশণন্দত প্রশতটি কেশণ কায শক্রন্দম শিিন উপকরণ ব্যবহান্দরর উপর গুরুত্ব আন্দরাপ করা হন্দয়ন্দে। বাস্তব ও
অি শবাস্তব উপকরণ ব্যবহার কন্দর কনন্দেন্টগুন্দলা রচনা করা হন্দয়ন্দে। উপকরণ ব্যবহান্দরর কক্ষন্দত্র শবনামুন্দল্য বা স্বল্প মূন্দল্যর উপকরণ
ব্যবহান্দরর উপর প্রািান্য কেওয়া হন্দয়ন্দে। শবন্দিষ কন্দর এন্দফার সাইন্দজর রংশগন কাগজ অন্দনক কক্ষন্দত্র ব্যবহান্দরর উপর গুরুত্ব কেওয়া
হন্দয়ন্দে।
৭। শিক্ষাথীন্দের িারা উপকরণ দতশর: প্রায় প্রশতটি উপকরণ শিক্ষন্দকর শনন্দে শিনায় শিক্ষাথীরা দতশর করন্দব। একো শিশু একো
উপকরন বানান্দল তার প্রশত তার শনন্দজর Dedication, Ownership ও Practice এই শতনো শজশনস কাজ কন্দর
তাই এই প্রয়াস কনওয়া হন্দয়ন্দে। শিক্ষাথীরা প্রন্দয়াজন্দন বশড়ন্দত অবসর সমন্দয় শনন্দজরাই উপকরণগুন্দলা দতশর করন্দব এবং কেশণ
কায শক্রন্দম ব্যবহান্দরর জন্য সংরক্ষণ করন্দব। তাোড়া এন্দত কন্দর শিক্ষাথীন্দের সৃজনিীল েক্ষতা বৃশদ্ধ পান্দব।
৮। প্রশতন্দযাশগতার মন্দনাভাব: শিক্ষাথীন্দের মন্দধ্য সুস্থ প্রশতন্দযাশগতার মন্দনাভাব সৃশষ্ট করার লন্দক্ষয বইটিন্দত অন্দনক কিলার ব্যবস্থা
করা হন্দয়ন্দে। কেশণ কন্দক্ষ শিক্ষাথীরা শবশভন্ন প্রশতন্দযাশগতার মুন্দিামুশি হন্দব এবং শবজয়ী হওয়ার কচষ্টা করন্দব। ফন্দল শিক্ষাথীরা
বাশড়ন্দত বা অবসর সমন্দয় সহপাঠী বা অন্যন্দের সান্দথ কিলন্দত উৎসাশহত হন্দব।
৯। কেশণকন্দক্ষর বাইন্দরর কায শক্রম: শবশভন্ন প্রশতন্দযাশগতা বা শিক্ষাথীন্দের গাশণশতক সমস্যা দতশর ও সমািান করার জন্য কেশণ
কন্দক্ষর বাইন্দরর কায শক্রন্দমর ককৌিল কনন্দেন্ট বইটিন্দত বণ শনা করা হন্দয়ন্দে।
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প্রথম শেন
অশিন্দবিন-৩ : সংখ্যা ও গণনা: তুলনা
ভূশমকা: প্রাতযশহক জীবন্দন মানুষ গশণন্দতর কযসব িারণা ব্যবহার কন্দর তার মন্দধ্য তুলনা অন্যতম। তুলনা করন্দত পারা মানুন্দষর
একটি সহজাত ক্ষমতা, কযটি কস জন্দের পর কথন্দক শুরু কন্দর মৃতুযর আগ পয শন্ত ব্যবহার কন্দর। একজন মানবশিশু জন্দের শকছুশেন
পরই তার মা এবং বাশক সবার মন্দধ্য একো পাথ শকয করন্দত পান্দর কযটি আেন্দত তুলনা োড়া আর শকছুই নয়। িীন্দর িীন্দর কস বড়
হয় এবং এই শবষয়টিন্দক আরও শবিেভান্দব ব্যবহার করা শুরু কন্দর। কযমন: শনশে শষ্ট ককাথাও যাবার জন্য শরকিা ভাড়া করন্দল কসটির
ভাড়া কত োকা হন্দব, শক পশরমাণ োকা শেন্দল তা ন্যায্য ভাড়া কথন্দক কম বা কবশি হন্দব, তা মন্দন মন্দন শহন্দসব কন্দর আমরা একো
শসদ্ধান্দন্ত কপৌুঁোই। আবার, কন্দয়কটি জায়গায় যশে একসান্দথ যাবার প্রন্দয়াজন পন্দড়, কসন্দক্ষন্দত্র আমরা শচন্তা-ভাবনা কন্দর শসদ্ধান্ত শনই
কয ককাথায় যাওয়াো অশিকতর গুরুত্বপূণ শ এবং কস অনুযায়ী আমরা কাজটি সিন্ন কশর। এই কয আমরা মন্দন মন্দন শহন্দসব করশে,
শচন্তা-ভাবনা কন্দর অন্দনকগুন্দলা কান্দজর মধ্য কথন্দক একো কাজন্দক বাোই করশে, এ সবই তুলনার অন্তভূশি।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

প্রথম কেশণর উপন্দযাগী তুলনার িারণা ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, শভন্ন আকান্দরর সাো কাগজ (কাগন্দজর র্ঘর ও কপ্ল্ন দতশর), ২টি শভন্ন মান্দপর ৩০টি
কাঠি, 2টি বস্তুর মন্দধ্য তুলনান্দযাগ্য একাশিক েশব সম্বশলত একটি কপাস্টার কপপার, শিপচাে শ, মাকশার
কপন, কপপার স্টযান্ড, কবাড শ

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: তুলনা (শমল-অশমল)

সময়- ১৫ শমশনে

● সকল অংিগ্রহণকারীন্দক স্বাগত জাশনন্দয় ৪/৫ জন কন্দর শনন্দয় েল গঠন করুন। প্রন্দতযক েন্দল প্রথম কেশণর ১টি পাঠ্যপুস্তক
সরবরাহ করুন। ১-৫ পৃষ্ঠা ১) কীভান্দব িান্দি পড়ান্দনা হয় এবং ২) ককন পড়ান্দনা েরকার কস শবষন্দয় েন্দল আন্দলাচনা করন্দত
বলুন।
● প্রন্দতযক েলন্দক ২টি প্রশ্ন শনন্দয় বলন্দত উৎসাশহত করুন এবং কবান্দডশ/িীপ চান্দে শ উন্দেশিত পন্দয়ন্টগুন্দলা শলন্দি রাখুন। উন্দেখ্য কয,
অংিগ্রহণকারীন্দের শচশিত পন্দয়ন্ট এর মন্দধ্য গাশণশতক িারণা-এর শবষয়টি এন্দস থাকন্দলও তা শনন্দয় শবস্তাশরত আন্দলাচনা করা
প্রন্দয়াজন।
● তুলনা শবষন্দয়র গাশণশতক িারণা সিন্দকশ আন্দলাচনা করন্দবন এবং ককন শিক্ষাথীন্দের তুলনা সিন্দকশ িারণা স্পষ্ট থাকা
প্রন্দয়াজন তা আন্দলাচনা করুন। বন্দক্স প্রেত্ত িারণাটি ভালভান্দব পন্দড় শনন। প্রন্দয়াজন্দন ইন্টান্দনে বা গশণত শবষয়ক বই কথন্দক পন্দড়
শনন্দজ সমৃদ্ধ করন্দত পান্দরন।
তুলনা করার সময় সবন্দচন্দয় কবশি কয শজশনসটি কান্দজ লান্দগ তা হন্দলা ‘অনুমান করার ক্ষমতা’্বা ‘কগশস্টন্দমিন’। আমরা
কয শরকিা ভাড়া ঠিক করশে, শবশভন্ন কান্দজর মন্দধ্য একটি কাজন্দক অশিকতর গুরুত্বপূণ শ বন্দল মন্দন করশে, এ সবশকছুর
কপেন্দন অনুর্ঘেক শহন্দসন্দব কাজ করন্দে অনুমান বা আোজ করা। প্রশ্ন হন্দলা, অনুমান করাো কন্দতাো গুরুত্বপূণ শ? মানুন্দষর
জীবন্দন এর সুদূরপ্রসারী ককান প্রভাব আন্দে শক? গশণন্দত এর প্রন্দয়াগই বা ককমন?
শ প্রকাশিত হন্দয়ন্দে কযটির শিন্দরানাম ‘কিাশরজন কহল্পস স্টুন্দডন্টস লান শ
সম্প্রশত হাভশাড শবর্শ্শবদ্যালয় কথন্দক একটি আটিন্দকল
শ
টু শব কবোর এশস্টন্দমেরস’। এই আটিন্দকন্দলর
মূল কথা হন্দলা, তুলনা শিক্ষাথীন্দক কায শকরভান্দব অনুমান করন্দত কিিায়।
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শ
শ
পুন্দরা আটিন্দকন্দল
শবশভন্ন তথ্য এবং এক্সন্দপশরন্দমন্দন্টর মাধ্যন্দম এই মূলকথার সতযতা প্রমাণ করা হন্দয়ন্দে। উি আটিন্দকল
কথন্দকই একো উোহরণ কেয়া যাক:
১৩ * ২৭ এর গুণফল কত হন্দব এো যশে শহন্দসব না কন্দর শুধু অনুমান করন্দত বলা হয় তাহন্দল শকভান্দব তা করা যান্দব?
কন্দয়কটি উপান্দয় এটি করা যান্দব। কযমন: ১৩ এবং ২৭ দুইটি সংখ্যান্দকই শনকেবতী েিক সংখ্যায় শনন্দয় আসা কযিান্দন ০
থাকন্দব (কারণ শূন্দন্যর গুণ অশিকতর সহজ)। কসন্দক্ষন্দত্র, ১৩ কক ১০ এবং ২৭ কক ৩০ এ শনন্দয় আসন্দল গুণফল ১০ * ৩০
বা ৩০০ এর আন্দসপান্দি শকছু একো হন্দব বন্দল অনুমান করা যায়। আবার, কয ককান একটিন্দক শনকেতম েিক সংখ্যায়
পশরবতশন কন্দরও এো করা যায়। এন্দক্ষন্দত্র, ১৩ কক ১০ এ শনন্দয় আসন্দল এবং ২৭ কক অপশরবশতশত রািন্দল গুণফল ১০ * ২৭
বা ২৭০ এর কবশি হন্দব বন্দল িারণা করা যায়(একইভান্দব, ১৩ কক অপশরবশতশত করন্দি ২৭ কক ৩০ এ শনন্দয় আসন্দল গুণফল
হন্দব ১৩ * ৩০, যা সঠিক উত্তন্দরর আরও শনকেবতী হন্দব)।
এই উোহরন্দণর মূল উন্দেশ্য শেন্দলা একজন শিক্ষাথীন্দক জানান্দনা কয, চাইন্দল একটি সমস্যা শভন্ন শভন্ন উপান্দয় সমািান করা
সম্ভব। শবশভন্ন সমািান পদ্ধশত কথন্দক কস শনজস্ব শবন্দবচনায় সবন্দচন্দয় কায শকরী সমািানটি কবন্দে কনন্দব। পরবতীন্দত, এই
িারণার উপর শভশত্ত কন্দর শিক্ষাথীন্দের আরও শকছু কাজ করন্দত কেয়া হয় (কযমন: েিশমক সংখ্যার গুণ) এবং পয শন্দবক্ষণ
করা হয় কয, শিক্ষাথীরা শবশভন্ন সমািান পদ্ধশতর মন্দধ্য সবন্দচন্দয় কায শকরী উপায়টি কবন্দে শনন্দচ্ছ শক না। এন্দক্ষন্দত্র কেিা কগন্দে,
যান্দের অনুমান বা আোজ করার ক্ষমতা ভান্দলা শেন্দলা, তারা খুব দ্রুত উত্তন্দর কপৌুঁোন্দত কপন্দরশেন্দলা।
প্রথম কেশণর শিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র প্রথম কন্দয়কটি পৃষ্ঠায় বড়-কোে, কান্দে-দূন্দর, হালকা-ভাশর, কম-কবশি ইতযাশে িারণার
মাধ্যন্দম শিক্ষাথীন্দের কান্দে তুলনার িারণা স্পষ্ট করার প্রয়াস কনয়া হন্দয়ন্দে। এসব িারণা যশে একজন শিক্ষাথী ভান্দলাভান্দব
অজশন করন্দত পান্দর, পরবতীন্দত শবশভন্ন গাশণশতক িারণা, কযমন: দুইটি সংখ্যার মন্দধ্য কোে/বড় সংখ্যাটি শচশিত করা, দুইটি
আলাো গুণ অংক করা হন্দল ককান গুণফল কবশি হন্দব তা শনণ শয় করন্দত পারা ইতযাশে সমস্যাগুন্দলা তার কান্দে সহজ হন্দব।
এোড়াও, জীবন্দনর শবশভন্ন পয শান্দয় শবশভন্ন শসদ্ধান্ত কনয়ার সময় অনুমান কন্দর সঠিক শসদ্ধান্তটি কনয়া, অন্দনকগুন্দলা কান্দজর
মধ্য কথন্দক বাোই কন্দর সবন্দথন্দক গুরুত্বপূণ শ কাজটি করা ইতযাশে কক্ষন্দত্রও তুলনার িারণা তান্দক প্রচ্ছন্নভান্দব সাহায্য করন্দব।

কাজ-২: কোে-বড় এর তুলনা

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১.১: কাগন্দজর র্ঘর অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি
করুন। কান্দজর মূল মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হন্দলা:
● গশণন্দতর িারণা স্পষ্ট করার জন্য শিক্ষাথীর শবশভন্ন কাজ, কিলা, ফান, পাজল কেশণ কায শক্রন্দম থাকা েরকার এর গুরুত্ব বণ শনা
করুন। এবার আমরা একো কিলা কিশল। প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক ১টি কন্দর কাগজ সরবরাহ করুন। লক্ষয রািন্দবন, কযন
পািাপাশি ২জন শভন্ন আকান্দরর কাগজ পায়। প্রন্দতযকন্দক কাগন্দজর র্ঘর আঁকন্দত অনুন্দরাি করুন এবং আইশডয়া ১.১ এর
শনন্দে শিনা অনুযায়ী কাগন্দজর র্ঘর আঁকা কেশিন্দয় শেন।
● পািাপাশি ২ জন্দনর আঁকা র্ঘন্দরর মন্দধ্য বড় কোে শনণ শয় করন্দত বলুন। অনুরূপ কাজ করান্দনার মাধ্যন্দম শিক্ষাথীরা বড়-কোে এর
িারণা লাভ করন্দব শকনা শজজ্ঞাসা করুন।
● জন অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: িান্দো-লম্বা এর তুলনা

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১.২: িান্দো কাঠি লম্বা কাঠি িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● পািাপাশি প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীর মান্দে কাঠি শবতরণ করুন। কজাড়ায় ককানটি লম্বা ককানটি িান্দো যাচাই করন্দত বলুন।
● তাৎক্ষশণক বা পন্দর কেশণকন্দক্ষর বাইন্দরর লম্বা-িান্দো শচশিত করন্দত শিক্ষাথীন্দের উৎসাশহত করন্দত বলুন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 22

● শিক্ষাথীন্দের লম্বা-িান্দোর িারণা স্পষ্ট করার জন্য এই কিলাটি কীভান্দব কেশণকন্দক্ষ ব্যবহার করা যায় তা অংিগ্রহণকারীন্দের
শনকে কথন্দক জানার কচষ্টা করুন। কযমন, শিক্ষাথীন্দের িারা কাঠি সংগ্রহ করা, শনরাপত্তার সান্দথ কাঠির ব্যবহার বা অন্য ককান
উপকরণ ব্যবহার কন্দর কিলাটিন্দত প্রন্দয়াগ ইতযাশে।
● যশে কিলাটির বণ শনা অংিগ্রহণকারীন্দের কাে কথন্দক আিানুরূপ ভান্দব কিানা না যায়, তাহন্দল তা ব্যাখ্যা করুন।
কাজ ৪: কান্দে-দূন্দর এর তুলনা

সময়- ২০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১.৩: কাগন্দজর এন্দরান্দপ্ল্ন িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক কাগন্দজর কপ্ল্ন বানান্দনার জন্য একই মান্দপর কাগজ শবতরণ করুন। আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট
বইন্দয়র আইশডয়া ১.3 অনুু্যায়ী কপ্ল্ন দতশর করন্দত বলুন ও প্রন্দয়াজনীয় সাহায্য করুন। উন্দেি কয, শভন্নভান্দব কপ্ল্ন দতশর করন্দত
পারন্দল অংিগ্রহণকারীন্দের উৎসাশহত করুন এবং শিক্ষাথীরাও যশে শভন্ন শভন্নভান্দব কপ্ল্ন দতশর করন্দত পান্দর তন্দব তান্দেরও
শভন্ন ভান্দব কপ্ল্ন বানান্দত উৎসাশহত করন্দত বলুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের শনন্দয় ১/২ কজাড়ায় প্রশতন্দযাশগতার ব্যবস্থা করুন। কপ্ল্ন উশড়ন্দয় আইশডয়া ১.3 এর প্রেত্ত শনয়মানুু্যায়ী
ককানটি দূন্দর ককানটি কান্দে শনি শারণ করন্দত বলুন।
● ২/৩ জন অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা
থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন। শবরশত বা স্কুল ছুটির পর বা পরশেন িান্দস শিক্ষাথীন্দের মান্দঠ এই কিলাটি কিলান্দনার
ব্যবস্থা করার জন্য অংিগ্রহণকারীন্দের উৎসাশহত করুন।
কাজ ৫: হালকা-ভারী এর তুলনা

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১.৪: হালকা-ভারী িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● হালকা বস্তু এবং ভারী বস্তু দুই হান্দত শনন্দয় োঁশড়পাোর মত হাত ওঠান্দনা ও নামান্দনার মত অিভশি কন্দর কেিান।
● ২/৩ জন অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা
থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ 6: কম-কবশি এর তুলনা

সময়- ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১.৫: কম-কবশির বান্দেেবল িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● শিক্ষাথীন্দের দুইটি েন্দল ভাগ কন্দর বা কিলাটি কিলান্দত পান্দরন। ককান েন্দলর কবশি বল বান্দেন্দে পড়ন্দব তা শিক্ষাথীরা তুলনা
কন্দর বলন্দব। কয েন্দলর কবশি বল বান্দেন্দে জমা হন্দব, কসই েল শবজয়ী হন্দব।
● ২/৩ জন অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা
থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন। শবরশত বা স্কুল ছুটির পর বা পরশেন িান্দস শিক্ষাথীন্দের মান্দঠ এই কিলাটি
কিলান্দনার ব্যবস্থা করার জন্য অংিগ্রহণকারীন্দের উৎসাশহত করুন।
কাজ 7: েশব কেন্দি গল্প বশল

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১.৬: েশব কেন্দি গল্প বশল িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● বস্তুর তুলনা শনন্দয় েশব সম্বশলত একটি কপাস্টার কপপার োশনন্দয় অংিগ্রহণকারীন্দের মধ্য কথন্দক েশব শনন্দয় ২/৩জনন্দক গল্প
বলন্দত বলুন। গল্প বলার জন্য প্রন্দয়াজন্দন ইশিত শেন্দবন।
● পাঠ্যপুস্তন্দকর ২-৫ পৃষ্ঠার কযন্দকান একটি আকষ শণীয় পৃষ্ঠা শনন্দয় এককভান্দব গল্প বানান্দত বলুন। গল্প বানান্দনার সময় তুলনার
িারণা (বড়-কোে, লম্বা-িান্দো, কবশি-কম, ভারী-হালকা, কান্দে-দূন্দর) শবষয়টি অবশ্যই মাথায় রািন্দত হন্দব।
● অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা
আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
● সবাইন্দক িন্যবাে জাশনন্দয় অশিন্দবিন্দনর সমাশপ্ত কর্ঘাষণা করুন।
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প্রথম শেন
অশিন্দবিন-৪ : সংখ্যা ও গণনা: সংখ্যা প্রতীক ও ১০০ পয শন্ত সংখ্যা ব্যবহার
ভূশমকা: মানব সভযতার শুরুন্দত বা কৃশষশভশত্তক সমাজ গড়ার সময় মানুষ সংখ্যা ও গণনার প্রন্দয়াজন কবাি কন্দর, এর শভশত্তন্দতই
সংখ্যা ও গণনার উৎপশত্ত হয়। একজন মানুন্দষর গাশনশতক েক্ষতা জন্য প্রন্দয়াজন সংখ্যা েক্ষতা বা গণনা করন্দত পারা। উোহরণ
একজন শিক্ষাথীর গণনা েক্ষতা না থাকন্দল, যশে কতগুন্দলা শজশনস কেশিন্দয় শজজ্ঞাসা করা হয় এিান্দন কতগুন্দলা শজশনস আন্দে?
তিন কস তার পশরশচত সংখ্যাটি বলন্দব। তাই সংখ্যা গণনার স্বাভাশবক গুনাবশলগুন্দলা জানার জন্য এই অশিন্দবিন্দন আংগুন্দল গণনা,
সংখ্যা েড়া, সংখ্যা কচনা, কাঠির বাক্স, নম্বর বল, সংখ্যা েশড় আইশডয়াসহ প্রাথশমক আন্দলাচনার অবতারণা করা হন্দয়ন্দে। এই
এশটশভটিগুন্দলান্দত সকল শিক্ষাথীর অংিগ্রহন্দণর মাধ্যন্দম আনের্ঘন পশরন্দবন্দি এক কথন্দক েি পয শন্ত গণনার অভযাস করার চচ শার
প্রয়াস কনয়া হন্দয়ন্দে।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

১-১০ পয শন্ত সংখ্যা গণনার ককৌিল ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, ১টি পৃষ্ঠায় একটি সংখ্যা শলন্দি ১-১০ পয শন্ত কাগজ, বারুেহীন (১টি) এবং বারুেসহ
ম্যান্দচর কাঠির বাক্স (১৫টি), কাঁশচ, ১৫টি কাপ/ কাো কবাতন্দলর শনন্দচর অংি, নম্বর বল, েলযন্ত্র, েশড়।

১. কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ ১: সংখ্যার উৎপশত্ত
সময়-৩০শমশনে
• অংিগ্রহণকারীন্দের সান্দথ কুিল শবশনমন্দয়র পর সহায়তাকারী আজন্দকর সকাল কথন্দক এই অশিন্দবিন শুরু পয শন্ত শবশভন্ন র্ঘেনার
বণ শনা শেন্দবন। র্ঘেনা বলার সময় কিয়াল রািন্দত হন্দব শবশভন্ন সংখ্যা কযন প্রািান্য পায়। (প্রন্দয়াজন্দন শনন্দচর বন্দক্স শলিাটি পন্দড়
শনন্দত পান্দরন)
আজন্দকর সকাল:
আজ সকান্দল আমার ঘুম কভন্দিন্দে ৬োয় কমাবাইন্দল এলামশ শুন্দন। হাত-মুি ধুন্দয় নাস্তা করলাম একো শডম আর শতনো রুটি
শেন্দয় নাস্তা কন্দর বাজান্দর কগলাম। এক ডজন শডম আর দুইো মুরগী শকন্দন বাসায় এন্দস কেিলাম পন্দকন্দে আর ৪০ োকা
আন্দে। কমাবাইন্দল ২০ োকা শরচাজশ করলাম। ৯োয় বাসা কথন্দক কবর হলাম। ২৫০ োকা শসএনশজ ভাড়া শেন্দয় এিান্দন এন্দস
কপৌোলাম। আসন্দত আসন্দত আনন্দে গশণত শিশি বইটির গণনার েিটি আইশডয়া পন্দড় শনলাম। এিান্দন ঠিক েিো কথন্দক
আশম আপনান্দের সান্দথ কসিনটি কনয়া শুরু কন্দরশে।
শবোঃ দ্রোঃ অশিন্দবিন্দনর সমন্দয়র সান্দথ সামঞ্জস্য কন্দর র্ঘেনাটি বলন্দবন।
•

খৃষ্টপুব শ ৩০,০০০হাজার বের পুন্দব শর একজন কলান্দকর সকাল কবলা ঘুম ভািার পর শক করন্দত পান্দর অনুমান কন্দর
অংিগ্রহনকারীন্দের ১ জনন্দক গল্প বলন্দত বলুন। প্রন্দয়াজন্দন ইংশগত শেন্দয় সহায়তা করুন, কযমন, গুহায় বাস করা, িাবান্দর
সন্ধ্ান্দন কবর হওয়া ইতযাশে।

•

অংিগ্রহণকারীন্দের শনকে জানন্দত চাইন্দবন ২টি র্ঘেনার মন্দধ্য শক পাথ শকয পশরলশক্ষত হন্দচ্ছ? সংখ্যার পাথ শন্দকযর শবষয়টি না
আসা পয শন্ত তান্দেরন্দক বলন্দত উৎসাশহত করুন।
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•

সংখ্যার গুরুত্ব বণ শনা করুন। আশেম যুন্দগ মানুন্দষর সংখ্যার প্রন্দয়াজন শেল না কতমশন একটি শিশুরও সংখ্যার প্রন্দয়াজন নাই।
শকন্তু বয়স হওয়ার সান্দথ সান্দথ মানুন্দষর সংখ্যার প্রন্দয়াজন হয়।
এবার সংখ্যার উৎপশত্ত শনন্দয় অন্দলাচনা করুন। শনন্দচর বন্দক্সর কলিাটি আন্দগই পন্দড় শনন।

সংিার উৎপশত্ত:
সংখ্যার উৎপশত্ত হয় গুণন্দত শগন্দয়। প্রাবগশতহাশসক কান্দল যিন মানুষ কৃশষকাজ ও পশুপালন করন্দত শিন্দি, তিনই আন্দস্ত
আন্দস্ত সংখ্যার প্রন্দয়াজন হন্দত থান্দক। তিন মানুষ পশুপালন করন্দত শগন্দয় যিন সন্ধ্যায় গৃহপাশলত পশুর শফন্দর আসা শহন্দসব
করন্দত যায়, তিনই গণনার ব্যাপারটি র্ঘন্দে। শবশভন্ন প্রত্নতাশত্ত্বক বস্তু কথন্দক প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রথম শেন্দক মানুষ গান্দের
গান্দয় োগ শেন্দয়, রশিন্দত শগে শেন্দয়, মাটিন্দত োগ ককন্দে, অন্দনকগুন্দলা কাঠি শেন্দয় শহসাব রািত। একো পশুর জন্য একো
োগ, দুইো পশুর জন্য দুইো, ইতযাশে।
এভান্দবই চন্দলন্দে লম্বা সময় িন্দর। শকন্তু তান্দত দতশর হয় শকছু ব্যবহাশরক সমস্যা। একটু বড় সংখ্যা হন্দল োন্দগর সংখ্যা
অন্দনক কবন্দড় যায়। কযমন এক বেন্দরই শেন্দনর শহসাব রািন্দত ৩৬৫ো োগ প্রন্দয়াজন হয়। এই সমস্যা কথন্দক মুশি কপন্দত
অন্দনক সভযতান্দতই কেিা কগন্দে মানুষ গ্রুপ কন্দর োগ শেন্দত কিন্দি। কযমন চাঁে প্রশত ২৯-৩০ শেন পর নতুন কন্দর ওন্দঠ। এই
শহসাব রািার জন্য তারা কেিা যায় ২৯/৩০টি োন্দগর গ্রুপ কন্দর ককান এক ভান্দব মান্দসর শহসাব রান্দি। এভান্দবই উৎপশত্ত গ্রুপ
কন্দর কগাণার। এভান্দব বহু বের ককন্দে যায় নানান পদ্ধশত বা ককৌিল কবর করন্দত।
এরপর পঞ্চম িতন্দক আয শভন্দের সময় ভারতীয় উপমহান্দেন্দি শূন্দন্যর প্রচলন হয়। যা আরবরা অষ্টম িতন্দক ব্যবহার শুরু
করন্দল আন্দস্ত আন্দস্ত বতশমান কয সংখ্যা পদ্ধশত, স্থানীয় মান শভশত্তক, যার শভশত্ত ১০, তা শবপুল প্রচলন পায়। এই পদ্ধশতর
কারন্দণই আল িাওয়াশরশজশম বীজগশণন্দত সহন্দজ শহন্দসব করার পদ্ধশত কবর করন্দত পান্দরন। স্থানীয় মান ও শূন্দন্যর িারণা
ব্যবহার কন্দরই শতশন গুণ ও ভাগ করার কয অযালগশরেম বা প্রশক্রয়া তা উদ্ভাবন করন্দত সক্ষম হন। এইসব প্রশক্রয়া আশবোর
হওয়ান্দতই মানুষ সহন্দজ শহসাব করন্দত সক্ষম হয়। ইশতহাসশবেন্দের িারণা, এই সহজ গণনা পদ্ধশত আশবস্কৃত ও প্রচশলত
হওয়ার পন্দরই সভযতার দ্রুত শবকাি সম্ভব হন্দয়ন্দে। শবজ্ঞান ও প্রযুশিন্দত খুব দ্রুত উন্নয়ন হন্দয়ন্দে। মানুষ কপৌছুন্দত কপন্দরন্দে
এিনকার আধুশনক সমন্দয়।

কাজ 2: সংখ্যা জানা ও আঙুল গণনা

সময়- ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.১ আঙ্গুল গণনা িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:
● গণনা ও সংখ্যার প্রথম আইশডয়াটি বুোন্দত আঙুল তুন্দল ১ কথন্দক ১০ পয শন্ত গুণন্দবন এবং অংিগ্রহণকারীন্দের বলুন তাঁর সন্দি
১-১০পয শন্ত বলন্দত। এভান্দব অন্তত দুইবার করুন।
● পরবশতশ পয শান্দয় মুন্দি সংখ্যাটি উচ্চারণ না কন্দর একটি কন্দর আঙুল তুলুন এবং অংিগ্রহণকারীরা সবাই মুন্দি সংখ্যা বলন্দব।
● এরপর উন্দল্ট্া কাজটি করন্দবন। অথ শাৎ একটি কন্দর সংখ্যা বলুন এবং অংিগ্রহণকারী সবাই আঙুল তুন্দল কেিান্দব।
● এই কাজ কিন্দষ শিক্ষাথীন্দের দুইজন কন্দর কিলার জন্য উৎসাহ শেন্দত বলুন।
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কাজ 3: সংখ্যার েড়া

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.২ সংখ্যার েড়া িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:
●

েড়াটি মুিস্থ কন্দর যান্দবন এবং অংিগ্রহণকারী সবাইন্দক শুনান্দবন। অনুরূপভান্দব ২/৩জন অংিগ্রহণকারীন্দক েে শমশলন্দয়
আবৃশত্ত করন্দত অনুন্দরাি করুন।

● এই েড়াটি শিক্ষাথীন্দের পাঠোন্দনর সময় ব্যবহার করন্দত বলুন। এন্দত শিক্ষাথীরা দ্রুত সংখ্যা মন্দন রািা শিিন্দত পারন্দব।
কাজ 4: কাঠির বাক্স

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.৩ কাঠির বাক্স িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:
● একটি কাঠির বাক্স এন্দন সবাইন্দক কেিান। প্রন্দতযক শিক্ষাথীর জন্য কীভান্দব একটি কন্দর কাঠির বাক্স দতশর করা যায় তা ‘কাঠির
বাক্স’্আইশডয়াটি অনুসান্দর আন্দলাচনা করুন।
● প্রন্দতযক শিক্ষাথীন্দক একটি কন্দর কাঠির বাক্স শেন্দয় শবশভন্ন সংখ্যাক কাঠি গুন্দন সামন্দন করন্দি গণনা করার পদ্ধশত ব্যাখ্যা করুন।
● শিক্ষাথীরা যান্দত কাঠির বাক্সটি সংরক্ষণ কন্দর কস ব্যাপান্দর শিক্ষাথীন্দের উৎসাশহত করন্দত বলুন। প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক
পরশেন একটি কন্দর কাঠির বাক্স দতশর কন্দর আনন্দত বলুন। প্রশিক্ষকগণ যান্দত শিক্ষাথীন্দের শবশভন্ন কান্দজর ফাঁন্দক ফাঁন্দক কাঠির
বাক্স কথন্দক শনশে শষ্ট সংখ্যক কাঠি কবর কন্দর সামন্দন রািন্দত বন্দলন- এই ব্যাপান্দর শনন্দে শিনা শেন্দবন। এর মাধ্যন্দম প্রশিক্ষক
শিক্ষাথীন্দের গণনা করন্দত কিিার অগ্রগশত সিন্দকশ িারণা পান্দবন।
কাজ ৫: সংখ্যা কচনা

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.৫ সংখ্যা কচনা িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● এই আইশডয়াটি করার জন্য ১০ টি এ-কফার সাইন্দজর কাগন্দজ ১ কথন্দক ১০ পয শন্ত সংখ্যা মাকশার শেন্দয় বড় কন্দর শলন্দি আনন্দত
হন্দব।
● প্রথন্দম কবান্দড শ একটি ফুল বা মাে এন্দক প্রশিক্ষণাথীন্দের শজন্দজ্ঞস করুন এটি শক? অথবা প্রশিক্ষণাথীন্দের িাতায় একটি মাে বা
ফুন্দলর েশব আঁকন্দত বলন্দবন। সবার আঁকা কিষ হন্দল শিক্ষক বলুন, মাে বা ফুন্দলর েশব কতা আমরা আঁকলাম বা কেিলাম,
এবার আমরা কেিন্দবা সংখ্যা কেিন্দত ককমন।
● সবার দৃশষ্ট আকষণশ কন্দর একটি কন্দর আঙুল তুলুন এবং ১ কথন্দক ১০ পয শন্ত গণনা করুন। অথ শাৎ একটি আঙুল তুলন্দল বলন্দবন
১, দুইটি আঙুল তুন্দল বলন্দবন ২- এভান্দব েি পয শন্ত গণনা করুন।
● কবান্দড শ একটি কন্দর সংখ্যা শলখুন এবং মুন্দি বলুন। শিক্ষাথীন্দের এভান্দব এন্দক এন্দক েিটি সংখ্যা কচনান্দনার পর সবাইন্দক ১
কথন্দক ১০ পয শন্ত একটি কন্দর সংখ্যার কাগজগুন্দলা কেিান এবং সংখ্যাটি মুন্দি বলুন। শিক্ষাথীরাও একসান্দথ বলন্দব
● এবার একটি কন্দর কাগজ তুলুন এবং শিক্ষাথীন্দেরন্দক সংখ্যাটি বলন্দত বলুন। শিক্ষাথীরা পুনরায় ১ কথন্দক ১০ পয শন্ত সংখ্যাগুন্দলা
বলন্দব।
● পুনরায় একটি কন্দর কাগজ তুলুন (সংখ্যার ক্রম অনুসরণ না কন্দর) এবং শিক্ষাথীন্দের সংখ্যাটি বলন্দত বলুন।
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কাজ ৬: নম্বর বল

সময়- ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.৬ নম্বর বল িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● ককান একজন অন্দন্যর কান্দে নম্বর বলটি ছুন্দড় শেন। তান্দক বলুন তার ডান হান্দতর বৃদ্ধাঙ্গুশল কয সংখ্যাটির উপর আন্দে কসই
সংখ্যাটি পড়ন্দত। এবার বলটি আপনার কান্দে ছুন্দড় শেন্দত বলুন। আপনার বৃদ্ধাঙ্গুশল কয সংখ্যার উপর রন্দয়ন্দে কসই সংখ্যাটি
বলুন এবং নম্বর বলটি পূনরায় অন্য একজন শিক্ষন্দকর কান্দে ছুুঁন্দড় শেন এবং কিলাটি কিলন্দত থাকুন। শিক্ষকন্দের শনন্দজন্দের
মন্দধ্য যত কবশি সম্ভব বল ছুন্দড় কিলাটি কিলন্দত বলুন।
● কান্দরা বৃদ্ধাঙ্গুশল যশে ককান সংখ্যার উপর না পন্দড় তাহন্দল বলটি আবার উপন্দরর শেন্দক ছুন্দড় শেন্দয় িরন্দত বলুন এবং কিলার
শনয়মটি সম্পূণ শ ব্যাখ্যা করুন।
● কেশণকন্দক্ষ এই কিলাটি কীভান্দব মুহূন্দতশর মন্দধ্য শিক্ষাথীন্দের মন্দধ্য আনে সঞ্চার করন্দত পান্দর এবং কেশণন্দত শিক্ষাথীন্দের
মন্দনান্দযাগ িন্দর রািার জন্য প্রায়ই কিলাটি কিলার কথা উন্দেি করুন। প্রথন্দম এক কথন্দক েি এবং পরবতীন্দত আন্দরা বড় বড়
সংখ্যা শেন্দয় কিলাটি কিলার কথা বলুন।
●

নম্বর বলটি দতশর কন্দর কেিান এবং দতশরর প্রশক্রয়া বণ শনা করুন।
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শিতীয় শেন
অশিন্দবিন-১ : আন্দগর শেন্দনর কায শক্রন্দমর পয শান্দলাচনা এবং সংখ্যা ও গণনা-2
ভূশমকা: এই অশিন্দবিন্দন সংখ্যার িারণা আন্দরা স্পষ্ঠ করার জন্য শবশভন্ন কিলা ও পাজন্দলর ব্যবস্থা করা হন্দয়ন্দে। তাোড়া ০ (শূন্য)
জঠিল িারণা প্রাথশমক জ্ঞান কেওয়াু্র প্রয়াস কনওয়া হন্দয়ন্দে। অশিন্দবিনটি প্রান্দণাবন্ত করার জন্য অংিগ্রহণকাশরন্দের মন্দধ্য যতো
সম্ভব প্রশতন্দযাশগতামূলক মন্দনাভাব দতশর করার কচষ্টা করন্দত হন্দব এবং সকল শিক্ষাথীর অংিগ্রহন্দনর মাধ্যন্দম আনের্ঘন পশরন্দবন্দি
এক কথন্দক েি পয শন্ত গণনার অভযাস করার চচ শার প্রয়াস কনয়া হন্দয়ন্দে। তাোড়া সহজলভয উপকরণ ব্যবহার কন্দর গণনা ও সংখ্যার
কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করার ককৌিল বণ শনা করার প্রয়াস কনয়া হন্দয়ন্দে।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

সংখ্যা গণনা ও কলিার ককৌিল ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সংখ্যার ক্রম ও ক্রমবাচক সংখ্যার কেশণ কায শক্রম পশরচালনার ককৌিল বণ শনা করন্দত পারন্দবন।
সময়

১২০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, এ৪ সাইন্দজর কাগজ, রশিন কাগজ, শকছু পুু্রাতন কপপার, ঝুশড়, কাঠির বক্স, গশণত
পাঠ্যপুস্তক, েশড়, অন্দনকগুন্দলা কাঠি বা স্ট্র, সংখ্যার চাকশত, নম্বর পাজল (৬ কসে), জাদুর বাক্স, শগ্রড
সম্বশলত কাগজ।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: পূব শ শেন্দনর পয শান্দলাচনা

সময়-৩০ শমশনে

● সহায়ক অংিগ্রহণকারীন্দের সবাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাশনন্দয় শেন্দনর কায শক্রম শুরু করন্দবন। সহায়ক সবাইন্দক সাশরবদ্ধভান্দব োশড়ন্দয়
সুন্দর সুন্দর জাতীয় সংগীত গাইন্দত বলুন। সহায়ক শনন্দজও অংিগ্রহণকারীন্দের সন্দি গাইন্দবন ।
● সহায়ক োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযাশয় শনশে শষ্ট েলন্দক পূব শবতী শেন্দনর কায শক্রম আরও একবার মূল্যায়ন করার জন্য মূল্যায়ন
েলন্দক আহ্বান জানান।
● মূল্যায়ন েল তান্দের গৃহীত পদ্ধশত অবলম্বন কন্দর সকন্দলর অংিগ্রহন্দণর পূব শবতী শেন্দনর শিিন মূল্যায়ন করন্দবন।
● শিিন মূল্যায়ন্দনর পর োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযায়ী শনশে শষ্ট েলন্দক প্রশতন্দবেন পাঠ করার জন্য আহ্বান জানান।
● েল কথন্দক কযন্দকান একজন সবার সামন্দন এন্দস প্রশতন্দবেন পাঠ করন্দব।
● প্রশতন্দবেন পান্দঠর সময় সকল অংিগ্রহণকারী তা মন্দনান্দযাগ সহকান্দর শুনন্দবন।
● প্রশতন্দবেন পাঠ কিষ হন্দল অংিগ্রহণকারীন্দের প্রশতন্দবেন সিন্দকশ মূল্যায়ন করন্দত বলুন। প্রশতন্দবেন্দন ককান্দনা সমস্যা আন্দে
শকনা বা প্রশতন্দবেন সঠিক হন্দয়ন্দে শকনা তা জানুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের মতামত কিানার পর প্রশতন্দবেন সিন্দকশ ককান্দনা মতামত থাকন্দল বলুন ।
● তারপর প্রশতন্দবেনকারীন্দক এবং তার েলন্দক িন্যবাে শেন্দয় আন্দলাচনা কিষ করুন।
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কাজ ২: কল্পনার সংখ্যা

সময়- ৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.৭ কল্পনার সংখ্যা িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● উন্দল্ট্া শেন্দক শফন্দর হাত উচু কন্দর শূন্দন্যর মন্দধ্য হাত ঘুশরন্দয় ককান সংখ্যা শলখুন এবং শিক্ষাথীন্দের প্রশ্ন করুন ককান সংখ্যাটি
কলিা হন্দয়ন্দে।
● এভান্দব কন্দয়কবার কিলার পর বলুন, আশম একো কন্দর সংখ্যা কাগজ বলব তুলব আর কতামান্দেরন্দক আঙুল শেন্দয় সংখ্যাো
এঁন্দক কেিান্দত হন্দব।
● শিক্ষাথীন্দের সংখ্যা কাডশ দতশর এবং তা ব্যবহার কন্দর কল্পনার সংখ্যা কিলাটি কিলার প্রশক্রয়া বলুন।
কাজ ৩: শগ্রন্দড সংখ্যা শলশি

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.৮ শগ্রন্দড সংখ্যা শলশি িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক শিক্ষাথীর জন্য আনা শগ্রড দতশর করা কাগজটি শেন এবং নাম কলিার স্থান্দন নাম শলিন্দত বলুন। নাম কলিা কিষ হন্দল
সবার কাে কথন্দক কাগজটি কফরত শনন্দয় শনন।
● এবার শিক্ষাথীন্দের বলুন, কয আমার কাে কথন্দক কাগজটি শনন্দজর কন্দর শনন্দত হন্দল কাগন্দজর িাশল র্ঘরগুন্দলা নতুন নতুন সংখ্যা
শেন্দয় পূরণ করন্দত হন্দব।
● শিক্ষাথীন্দের র্ঘরগুন্দলা পূরণ করার িতশ শিশিন্দয় শেন। িতশ হন্দলা- যিন ককান শিক্ষাথী িাতায় সঠিকভান্দব ককান নতুন সংখ্যা
শলন্দি কেিান্দত পারন্দব ককবল তিনই শগ্রন্দডর কাগজটি শনন্দত পারন্দব এবং কাগন্দজর র্ঘন্দর কসই সংখ্যাটি শলিন্দব। কলিা কিষ
হন্দল শিক্ষাথীর কাে কথন্দক শগ্রড কাগজটি জমা শনন্দবন
● কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ ৪: সংখ্যা সাজাই গণনা শিশি

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.৯ সংখ্যা সাজাই গণনা শিশি অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ
অনুযায়ী কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক েলযন্ত্র দতশর করা জন্য কেল আকৃশতর িি আে শন্দপপার সরবরাহ করুন এবং কীভান্দব দতশর করন্দত
হয় তা কেশিন্দয় শেন। শবন্দিষ কন্দর ডে আঁকাসহ শচকন কাগন্দজর শনন্দে শিক কীভান্দব লাগান্দত হয় তা কেশিন্দয় শেন। েলীয়ভান্দব
একটি কন্দর যন্ত্র দতশর করন্দত বলুন।
●

শিক্ষাথীরা ৫টি ডন্দের কিলার পর ১০টি ডন্দের কিলা কিলন্দব। শনন্দজন্দের মান্দে এই কিলাটি কিলন্দত শিক্ষাথীন্দের উৎসাশহত
করন্দত বলুন।

●

কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ ৫: সংখ্যার েশড়

সময়- ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.১০ সংখ্যার েশড় অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি
করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:
● েলীয়ভান্দব কিলার শনয়মটি বন্দল শেন। ২জন অংিগ্রহণকারী েশড় িন্দর োঁড়ান্দব। কেশবন্দলর উপর রািা কাগন্দজর টুকরা উপর
কথন্দক শনন্দয় েশড়ন্দত সাশজন্দয় সংখ্যা েশড় দতশর করন্দব। কয েল দ্রুত করন্দত পারন্দব কস েল শবজয়ী হন্দব।
● কিলা কিন্দষ কীভান্দব সংখ্যা শলিা কাগজ দতশর করন্দত হয় তা কেশিন্দয় শেন।
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● কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ ৬: ০ (শূন্দন্যর) পশরচয়

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.১২ (০) শূন্দন্যর পশরচয় অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী
কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:
● আঙ্গুল কেশিন্দয় অংিগ্রহণকারীন্দের 1 কথন্দক 1০ পয শন্ত সংখ্যা গণনা করন্দত বলুন। এরপর েি আঙ্গুল কথন্দক আঙ্গুল কশমন্দয়
ক্রমান্বন্দয় েি, নয়, আে,….,্এক পয শন্ত গণনা করন্দবন এবং দুই হাত শনন্দচ নাশমন্দয় শজন্দজ্ঞস করুন এিন কয়টি আঙুল উপন্দর
তুন্দল িরা আন্দে। অথবা প্রথন্দম 10টি কাঠি কেশিন্দয় একটি একটি কন্দর কাঠি কশমন্দয় 0 (শূন্য) পয শন্ত প্রশতবার শজন্দজ্ঞস করন্দত
পান্দরন কয়টি কন্দর কাঠি আন্দে। এক সময় সব কাঠি সরান্দনা হন্দল শজন্দজ্ঞস করুন এবার কয়টি কাঠি আন্দে? সবন্দিন্দষ এন্দলন্দমন্দলা
ভান্দব এই কাজটি পুনরায় করন্দবন। লক্ষয রািন্দবন কযন প্রশতবারই সকল শিক্ষাথী সমস্বন্দর সংখ্যাগুন্দলা বন্দল।
● এইভান্দব শিক্ষাথীন্দের কিিান্দত হন্দব, গশণন্দতর ভাষায় ‘একটিও কনই’্আসন্দল শূন্য। অথ শাৎ ককান শকছু না থাকা মান্দন ০ (শূন্য)টি
থাকা। এবার 0 (শূন্য) কবান্দডশ শলন্দি কেিান।
● এরপর পন্দররশেন্দনর কেশণ কায শক্রন্দমর জন্য ০ কথন্দক ১০ পয শন্ত নম্বর কাডশ দতশর করন্দত বলুন।
● সহায়তাকারী আঙ্গুল কেিান্দবন অংিগ্রহণকারীগণ কসই সংখ্যার কাড শ উঁচু কন্দর প্রেিশন করন্দব। এভান্দব শূন্য কথন্দক েি পয শন্ত
সবগুন্দলা সংখ্যা শনন্দয় কাজটি করা হন্দব।
● কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ ৭: কাগন্দজর বান্দেে বল

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.১৩ কাগন্দজর বান্দেে বল িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:
● েলীয়ভান্দব পুরান্দনা িবন্দরর কাগজ শেন্দয় বল বানান্দত বলুন। একটি শনশে শষ্ট দুরত্ব কথন্দক বান্দেন্দে কফলন্দত হন্দব । প্রশত েল কথন্দক
১জন কন্দর কিলন্দব।
● কক কতটি বল ঝুশড়র কভতর কফলন্দত পারল এবং কতটি বল বাইন্দর পড়ল-প্রন্দতযন্দক কস শহসাব রািন্দব। ককউ একটিও না
কফলন্দত পারন্দল কস অবশ্যই শূন্য শলিন্দব। একটি েন্দলর দুইজন শিক্ষাথীর মন্দধ্য কয কবশি সংখ্যক বল ঝুশড়ন্দত কফলন্দত পারন্দব
কস শবজয়ী হন্দব।
● কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ ৮: কয়টি মুি

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.১৪ কয়টি মুি িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:
● প্রাথশমক গশণত পাঠ্যপুস্তক কেশিন্দয় কিলার শনয়মটি সিন্দকশ বলুন। বইটির কযন্দকান পৃষ্ঠা খুলুন। পৃষ্ঠায় যতগুন্দলা মানুন্দষর মুি
আন্দে কসগুন্দলা গণনা করুন। প্রশতটি পৃষ্ঠার বডশান্দরর পান্দি কন্দয়কটি শিশুর মুি কেওয়া আন্দে, এগুন্দলা শহসাব করা হন্দব না। এই
েশবগুন্দলা প্রন্দতযকটি পৃষ্ঠান্দতই আন্দে।
● সামন্দন একজন অংিগ্রহণকারীন্দক কডন্দক কিলাটি কিলুন। যার আন্দগ ১০টি মানুন্দষর মুি হন্দব কস শবজয়ী হন্দব।
● এবার অংিগ্রহণকারীন্দের কজাড়ায় কিলন্দত বলুন।
। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 30

● কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ ৯: নম্বর উইন্দন্ডা

সময়- ২০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.১৬ নম্বর উইন্দন্ডা অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি
করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:
● নম্বর উইন্দন্ডা দতশর করার জন্য A4 সাইন্দজর কাগজ ককন্দে কীভান্দব শস্ট্রপ বানান্দত হয় কেশিন্দয় শেন এবং আইশডয়াটি প্রেিশনী
পান্দঠর মাধ্যন্দম কন্দর কেিান।
● এভান্দব প্রন্দতযকেল একটির উপর আন্দরকটি শস্ট্রপ বশসন্দয় ১ কথন্দক ১০ ক্রমানুসান্দর সংখ্যা সাজান্দব। একটির উপর আন্দরকটি
শস্ট্রপ বশসন্দয় সংখ্যার ক্রমটি এমনভান্দব দতশর করন্দত হন্দব কযন সবগুন্দলা শস্ট্রপই ব্যবহার করা হয়।
● অংিগ্রহণকারীন্দের কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 31

শিতীয় শেন
অশিন্দবিন ২ : সংখ্যা ও গণণা-৩ (দশের দল, ক্রমবাচক সংখ্যা এবং স্থানীয় মান)
ভূধমকা: এই অধিশবেশন স্থানীয়মাশনর প্রাথধমক িারণা ধিশসশব দশের দল, সংখ্যার ক্রম ও ক্রমবাচক সংখ্যা ধবষয়ক মজার ধকছু
কাজ এবং খেলার সাশথ অংেগ্রিণকারীশদর পধরচয় করাশনা িশব। তাছাড়া গণনা খেোশনার পর ধেক্ষাথীরা খেলশত পাশর এমন
ধকছু খেলা এই খসেশন খদোশনা িশব। খসেনটি প্রাশণাবন্ত করার জন্য অংেগ্রিণকাধরশদর মশে যতটা সম্ভব প্রধতশযাধগতামূলক
মশনাভাব ততধর করার খচষ্টা করশত িশব।
ধেেনফল

এ অধিশবেন খেশষ অংেগ্রিণকারীগণ•

স্থানীয়মাশনর প্রাথধমক িারণা এবং সংখ্যার ক্রম ও ক্রমবাচক সংখ্যার খেধণ কায যক্রম
পধরচালনার খকৌেল বণ যনা করশত পারশবন।

সময়

৯০ ধমধনট

ধেক্ষা উপকরণ

গধণত পাঠ্যপুস্তক, এ৪ সাইশজর কাগজ, রধিন কাগজ, ধকছু পুু্রাতন খপপার, ঝুধড়, ম্যাচ বক্স,
খছাট খছাট ধবধভন্ন বস্তু, খবে পধরমান কাঠি, গধণত পাঠ্যপুস্তক, দধড়, অশনকগুশলা কাঠি বা স্ট্র,
সংখ্যার চাকধত।

কায যাবধলর ধবস্তাধরত ধববরণ:
কাজ ১: নম্বর পাজল

সময়- ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.১৭ নম্বর পাজল অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি
করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● পূন্দব শ দতশরকৃত নম্বর পাজল এর ৬ন্দসে েন্দল শবতরণ করুন। পাজল শেন্দয় একটি পূণ শাি কসে বানান্দত বলুন।
● কয েল আন্দগ বানান্দত পারন্দব তাঁন্দের অশভনশেত করুন।
● আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর িাপগুন্দলা অনুসরণ কন্দর েলীয়ভান্দব নম্বর পাজল দতশর করন্দত বলুন।
●

কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

● প্রশিক্ষণাথীন্দের শনন্দচর গল্পটি বলুনএকবার একটি শিশুন্দক তার বাবা একটি বাংলান্দেন্দির মানশচত্র এন্দন শেল এবং শিশুটিন্দক বলল কয, এো বাংলান্দেন্দির মানশচত্র।
শকচ্ছুক্ষণ পর শিশুটির বাবা শিশুটির কান্দে শগন্দয় কেিল শিশুটি মানশচত্রটি শেন্দড় কন্দয়ক টুকন্দরা কন্দর তা শেন্দয় কিলা করন্দে।
যশেও একটি শিশুর কান্দে মানশচন্দত্রর ময শাো কবাোন্দনা সম্ভব নয়, শিশুটির বাবা তাও িশন্ডত মানশচত্রটি কেন্দি মন্দন মন্দন কষ্ট
কপন্দলন। শিশুটি লক্ষ করল কয তার বাবা মানশচত্রটি শেন্দড় টুকন্দরা করায় কষ্ট কপন্দয়ন্দে। রান্দত শিশুটির বাবা অশফস কথন্দক শফন্দর
এন্দস কেিন্দলন তার কেশবন্দল েচন্দেপ শেন্দয় কজাড়া লাগান্দনা একটি মানশচত্র। শতশন শিশুটিন্দক ডাকন্দলন এবং শজন্দজ্ঞস করন্দলন
মানশচত্রটি কক কজাড়া লাশগন্দয়ন্দে। শিশুটি যিন বন্দল কসই এটি কজাড়া লাশগন্দয়ন্দে তিন শতশন খুবই অবাক হন্দলন কারণ এত কোে
শিশুর পন্দক্ষ কিন্দনাই মানশচন্দত্রর অবস্থান বুন্দে তা কজাড়া লাগান্দনা সম্ভব নয়। শতশন শিশুটির কান্দে জানন্দত চাইন্দলন শকভান্দব
কস কাজটি কন্দরন্দে। শিশুটি তিন উত্তর কেয় কয মানশচত্রটির কপেন্দন অন্দনকগুন্দলা মানুন্দষর মুন্দির েশব শেল। শিশুটি আসন্দল
মানুন্দষর মুিগুন্দলা কজাড়া কেয় এবং মানশচত্রটি আপনা আপশনই কজাড়া কলন্দগ যায়।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 32

কাজ ২: জাদুর বাক্স

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.১৮ জাদুর বাক্স অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি
করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● পুন্দব শই একটি ম্যাচ বন্দক্সর কাঠি কফন্দল শেন্দয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শজশনস ভন্দর একটি জাদুর বাক্স দতশর কন্দর আনন্দবন।
● এই জাদুর বান্দক্স কী থাকন্দত পান্দর অংিগ্রহণকারীন্দের অনুমান করন্দত শেন। প্রন্দয়াজন্দন নাশড়ন্দয় সহায়তা করুন।
● শভতন্দর কয়টি শজশনস আন্দে তা আকষ শণীয়ভান্দব উপস্থাপন করুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের বলুন, শিক্ষাথীন্দের অনুসশন্ধ্ৎসুয মনন্দক কান্দজ লাশগন্দয় একটি জাদুর বাক্স বানান্দত উৎসাশহত করন্দত। এবার
কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ ৩: েন্দির বাশন্ডল

সময়- ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.২২ েন্দির বাশিল অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি
করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● অংিগ্রহণকারীন্দের কাঠির বাক্স সামন্দন রািন্দত বলুন এবং কাঠিগুন্দলা গণনা কন্দর েন্দির বাশন্ডল দতশর করন্দত বলুন। শনয়ম
হল, েিটি কাঠি হন্দল ১ বাশন্ডল দতশর হন্দব। বাশন্ডল সুতা শেন্দয় বাঁিা কযন্দত পান্দর শকংবা অন্য ককান্দনা সহজলভয উপাোন
ব্যবহার করন্দত পান্দর।
● কন্দন্টন্ট বইন্দয়র েক অনুসান্দর একটি েক দতশর করুন এবং প্রশিক্ষনাথীন্দের েকটি িাতায় তুন্দল বাশিল এবং কাঠির সংখ্যা
অনুযায়ী েকটি পূরন করন্দত বলুন।
● ককান অস্পষ্টতা থাকন্দল আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ ৪: কক ককাথায় আন্দে

সময়- ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.২৩ অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল● প্রশিক্ষনাথীন্দের কথন্দক ৫ জনন্দক সামন্দন কডন্দক পািাপাশি লাইন করুন। বাম শেক কথন্দক শুরু কন্দর প্রশিক্ষনাথীন্দের ক্রমানুযায়ী
একটি ক্রমবাচক সংখ্যার সংখ্যা কাডশ শেন। প্রশিক্ষনাথীন্দক বন্দল শেন কয আপশন কয প্রশিক্ষনাথীন্দক আঙুল শেন্দয় শনন্দে শি কন্দর
নাম বলন্দবন- কস তার হান্দতর কাডশটি তুন্দল িরন্দব।
● শিক্ষাথীন্দের ডান (অথবা বাম) কযন্দকান্দনা একশেক কথন্দক শুরু কন্দর লাইন্দনর সব শপ্রথম প্রশিক্ষনাথীন্দক শনন্দে শি কন্দর তার নাম
বলুন এবং কস তার হান্দতর কাগজটি উঁচু কন্দর তুলন্দব।তিন বলুন ‘প্রথম’। অন্য প্রশিক্ষনাথীরাও একসান্দথ বলন্দব ‘প্রথম’।
এরপর শিতীয় প্রশিক্ষনাথীন্দক শনন্দে শি কন্দর তার নাম বলুন- কস তার হান্দতর কাগজটি তুন্দল িরন্দল বলুন ‘শিতীয়’্এবং এবং
প্রশিক্ষনাথীরাও একসান্দথ বলন্দব ‘শিতীয়’।
● কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৫: ধিতীয় খেধণশত িারাবাধিকতা রাো

সময়- ২৫ ধমধনট

•

প্রথম খেধণশত খকান খকান এধিধভটি/শেলা ধনশয় আশলাচনা বা কাজ করা িশয়শছ তা অংেগ্রিণকরীশদর ধজজ্ঞাসা করুন।
প্রশয়াজশন ‘আনশে গধণত ধেধে’ বইটি খদশে ধনশত বলুন।

•

খকান খকান এধিধভটি/কাজ ধদশয় ধেক্ষাথীশদর খকান িারণাগুশলা স্পষ্ট করা প্রয়াস খনয়া িশয়শছ তা অংেগ্রিণকারীশদর বলশত
বলুন। যতক্ষন পয যন্ত প্রথম খেধণ সকল িারণাগুশলা আশলাচনায় না আসশব, ততক্ষন প্রশ্ন উত্তশরর মাশেশম আশলাচনা অব্যািত
রােশবন।
। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 33

•

িারাবাধিকতা বজায় রাোর জন্য খকান খকান এধিধভটিগুশলা ধিতীয় খেধণশত পুনরাবৃধত্ত করা প্রশয়াজন খসগুশলা উশেে করশত
বলুন। খকন পুনরাবৃধত্ত করা প্রশয়াজন, খকান িারণা আশরা স্পষ্ট করার জন্য, অন্য খকান কারণ থাকশলও অংেগ্রিণকারীশদর
বলশত উৎসাধিত করুন।

•

ধচধিত এধিধভটি/কাজগুশলা খনাট ধনশত বলুন এবং ‘আনশে গধণত ধেধে’ বই-এর ধিতীয় খেধণ শুরুশত বশক্স ধলো অংেটুকু
পড়শত বলুন। যধদ খকান ধভন্ন মত থাশক তা বলশত উৎসাধিত করুন।

কাজ ৬: েন্দির যন্ত্র

সময়- ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৭.১ েন্দির যন্ত্র িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রশিক্ষনাথীন্দের েন্দির যন্ত্রটি কেিান এবং এটি শেন্দয় কয সংখ্যার শহন্দসব রািা যায়, কসটি বুশেন্দয় শেন।
● এবার দুই অন্দের একটি সংখ্যা কবান্দড শ শলন্দি েন্দির যন্ত্র ব্যবহান্দরর ককৌিলটি ব্যাখ্যা করুন।
● কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 34

শিতীয় শেন
অশিন্দবিন ৩ : সংখ্যা গণনা-৪ (স্থানীয় মান এবং শসমুন্দলিন)
ভূশমকা: এই অশিন্দবিন্দন স্থানীয়মান্দনর প্রাথশমক িারণা শহন্দসন্দব মজার শকছু কাজ এবং কিলার সান্দথ অংিগ্রহণকারীন্দের পশরচয়
করান্দনা হন্দব। কসিনটি প্রান্দণাবন্ত করার জন্য অংিগ্রহণকাশরন্দের মন্দধ্য যতো সম্ভব প্রশতন্দযাশগতামূলক মন্দনাভাব দতশর করার কচষ্টা
করন্দত হন্দব।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

স্থানীয়মান্দনর িারণা কেশণ কায শক্রম পশরচালনার ককৌিল বণ শনা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, মােিান্দন ফুো করা কবাতন্দলর শেশপ (২০টি), ককশিে, এ৪ সাইন্দজর কাগজ, রশিন
কাগজ, বক্স, কোে কোে শবশভন্ন কাঠির বাক্স, অন্দনকগুন্দলা কাঠি বা স্ট্র, সংখ্যার চাকশত।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ ১: শসন্দক্রে নম্বর

সময়- 1৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৭.৩ এর িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ
শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:
● একটি দুই অন্দের সংখ্যার জন্য শসন্দক্রে নম্বর দতশর কন্দর রাখুন এবং প্রশিক্ষনাথীন্দের প্রেিশন করুন।
●

শসন্দক্রে নম্বর দতশরর প্রশক্রয়া ব্যাখ্যা করুন।

● প্রশিক্ষনাথীন্দের অপর একটি দুই অন্দের সংখ্যার শসন্দক্রে নম্বর দতশর করন্দত শেন।
কাজ ২: সংখ্যার চাকা

সময়- 1৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৭.৪ এর িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ
শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:
● দুই কসে সংখ্যার চাকা দতশর কন্দর রাখুন। কসে দুটি পুিশপন কবান্দডশর দুই সাইন্দড শপন্দনর সাহান্দয্য আেশকন্দয় শেন।
● প্রশিক্ষনাথীন্দের দুটি েন্দল ভাগ কন্দর চাকা ঘুশরন্দয় সংখ্যা দতশরর কিলাটি প্রশতন্দযাশগতামূলক পশরন্দবন্দি কিলন্দত শেন।
●

কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

কাজ ৩: সুন্দডাকু

সময়- ২০শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৭.৬ এর িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ
শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:
● কন্দয়কটি ৯*৯ সুন্দডাকু পূন্দব শই দতশর কন্দর শনন।
● প্রথন্দম ৩*৩ সুন্দডাকু এবং পন্দর ৪*৪ সুন্দডাকু সমািান কন্দর কেিান্দনার মাধ্যন্দম সমািান্দনর প্রশক্রয়া ব্যাখ্যা করুন।
● প্রশিক্ষনাথীন্দের ৯*৯ সুন্দডাকুগুন্দলা সমািান করন্দত শেন এবং সবন্দচন্দয় দ্রুত সমািানকারীন্দক ককৌিলটি ব্যাখ্যা করন্দত বলুন।
। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 35

কাজ ৪: শসমুন্দলিন (অনুিীলন পাঠ)

40 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ২.১5(সংখ্যার লুন্দকাচুশর), আইশডয়া ২.১৯ (এন্দলান্দমন্দলা), আইশডয়া ২.২0
(এন্দলান্দমন্দলা সংখ্যা সাজাই) অনুিীলন পাঠ প্রোন্দনর লন্দক্ষয প্রস্তুশত কনওয়ার জন্য ১0 শমশনে সময় শেন। প্রশতটি েলন্দক একটি
কন্দর কনন্দেন্ট পড়ার জন্য শনি শারণ কন্দর শেন। আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়ায় উন্দেশিত কায শপদ্ধশতর
িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর পাঠ উপস্থাপন করন্দত হন্দব।
● শসমুন্দলিন পান্দঠর জন্য প্রন্দয়াজনীয় উপকরণসমূহ প্রশিক্ষনাথীন্দের সরবরাহ করুন।
● শসমুন্দলিন পাঠ উপস্থাপন্দনর জন্য প্রশত েল কথন্দক ১জনন্দক আইশডয়া অনুিীলন পাঠ শহন্দসন্দব (শসমুন্দলিন) উপস্থাপন করন্দত
আহ্বান করুন।প্রশতটি আইশডয়া উপস্থাপন্দনর জন্য 10 শমশনে কন্দর সময় শেন।

● পাঠ উপস্থাপন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের মধ্য কথন্দক অন্য েন্দলর একজন্দনর মন্তব্য শুনুন এবং পশরন্দিন্দষ আপনার মন্তব্য শেন্দয়
অশিন্দবিন্দনর সমাশপ্ত োনুন।
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শিতীয় শেন
অশিন্দবিন-৪ : কযাগ-১ (কযান্দগর িারণা)
ভূশমকা: এই অশিন্দবিন্দন কযাগ এর প্রাথশমক িারণা কীভান্দব শিক্ষাথীরা কপন্দত পান্দর কসই সংক্রান্ত শবশভন্ন কাজ ও কিলার সিন্দকশ
অংিগ্রহনকাশরন্দের সান্দথ আন্দলাচনা করা হন্দব। কযান্দগর মূল িারণাটি হন্দলা একাশিক শজশনস একসন্দি করা। দুইটি আলাো েলন্দক
একসন্দি করন্দল কমাে কতটি হন্দব তা কবর করাই কযান্দগর প্রাথশমক কাজ। আবার সািারণভান্দব কযাগ বলন্দত বৃশদ্ধ বুোন্দনা হয়।
যশেও গাশণশতকভান্দব কযাগ মান্দনই বৃশদ্ধ সবসময় বলা যায় না। কারণ ঋণাত্মক সংখ্যার সন্দি একো িনাত্মক সংখ্যা কযাগ করন্দল
অন্দনক সময় বৃশদ্ধ না হন্দয় কমন্দতও পান্দর। তন্দব দুইটি িনাত্মক সংখ্যা কযাগ করন্দল সবসমন্দয়ই কযাগফল বড় হন্দব, বৃশদ্ধ পান্দব। প্রথম
ও শিতীয় কেশণর শিক্ষাথীন্দের তাই বৃশদ্ধ হয়, এই িারণা কিিান্দনা কযন্দত পান্দর। কযান্দগর িারণা কিিান্দত হন্দল এরপন্দরই আন্দস সংখ্যা
গুন্দণ কযাগ করা। দুইটি সংখ্যা কযাগ করার একো বুশদ্ধ হন্দচ্ছ হান্দত গুন্দণ কযাগ করা। অন্যভান্দব শচন্তা করন্দল সংখ্যান্দরিায় এই কযাগ
কেিান্দনা যায়। এই িারণাগুন্দলা শনন্দয় এই অশিন্দবিন্দনর কায শক্রম পশরচাশলত হন্দব।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

কযাগ মান্দন একত্র করা ও বৃশদ্ধ পাওয়ার িারণা ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক (৩০ কশপ), প্ল্াশস্টন্দকর স্বচ্ছ কাপ (কবাতল ককন্দে দতশর করা),
মান্দব শল/শবশচ/কাঠি, কাগজ, মাকশার কপন।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: কযান্দগর িারণা

সময়: ১০ শমশনে

● সবাইন্দক স্বাগত জাশনন্দয় কসিন শুরু করুন। শজন্দজ্ঞস করুন গশণন্দতর সবিরন্দনর অন্দের সমািান্দনর জন্য আমরা ককান ককান
প্রশক্রয়া পাই। সম্ভাব্য উত্তর কযাগ, শবন্দয়াগ, গুণ, ভাগ না আসা পয শন্ত অংিগ্রহণকারীন্দের উৎসাশহত করুন। এিান্দন কয সকল
শবষয় আসন্দব সবগুন্দলা কবান্দডশ কনাে করুন। সবাইন্দক শজন্দজ্ঞস করুন এই শজশনসগুন্দলার মন্দধ্য ককানটি সবন্দচন্দয় গুরুত্বপূণ শ। “কযাগ,
শবন্দয়াগ, গুণ, ভাগ”্এই উত্তর না আসা পয শন্ত আন্দলাচনা করুন। প্রন্দয়াজন্দন শনন্দজ আন্দলাচনার মন্দধ্য অংি শনন্দয় এই উত্তর আনন্দত
ভূশমকা রাখুন। এরপর বলুন “আমরা এই চার প্রশক্রয়ার মন্দধ্য প্রথম প্রশক্রয়া কযাগ শনন্দয় এিন কাজ করব”। এবার কযান্দগর
িারণা শনন্দয় আন্দলাচনা করুন।
● বন্দক্স প্রেত্ত িারণাটি ভালভান্দব পন্দড় শনন। প্রন্দয়াজন্দন ইন্টারন্দনে বা গশণত শবষয়ক বই কথন্দক পন্দড় শনন্দজন্দক সমৃদ্ধ করন্দত
পান্দরন।

কযান্দগর িারণা
কযাগ একটি গাশণশতক প্রশক্রয়া। শবন্দয়াগ, গুণ ভাগসহ আর কয সকল গাশণশতক প্রশক্রয়া আন্দে, সবগুন্দলান্দকই কযান্দগর মাধ্যন্দম
প্রকাি করা যায়। কযমন: শবন্দয়াগ মান্দন ঋণাত্মক সংখ্যার কযাগ, গুণ হল পুনোঃ পুনোঃ কযাগ, ভাগ হল পুনোঃ পুনোঃ শবন্দয়াগ কযটিন্দক
আমরা কযান্দগর মাধ্যন্দম প্রকাি করন্দত পাশর। কযান্দগর মূল িারণা দুইভান্দব আমরা কেিান্দত পাশর।
1. একত্র করা বা সমশষ্ট
2. বৃশদ্ধ
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কযান্দগর ‘সমশষ্ট’্িারণাটি হন্দলা একাশিক শজশনস একসন্দি করা। দুইটি আলাো েলন্দক একসন্দি করন্দল কমাে কতটি হন্দব তা
কবর করাই কযান্দগর প্রাথশমক কাজ। কযমন: মীনার কান্দে ২ টি চকন্দলে আর রাজুর কান্দে ১ টি চকন্দলে আন্দে দুইজন্দনর কমাে
৩ টি চকন্দলে থাকা শবষয়টি শেন্দয় সমশষ্টর িারণা ব্যাখ্যা করা যায়।
অন্যশেন্দক কযান্দগর অপর িারণাটি হল বৃশদ্ধ বা কবন্দড় যাওয়া। কযমন: ৪ এর কচন্দয় ২ কবশি সংখ্যাটি কত? আমার কান্দে ৩টি
শবস্কুে আন্দে, আরও দুইটি শবস্কুে শনন্দল আমার কান্দে কয়টি শবস্কুে হন্দব। কযাগ করন্দল সািারণত বৃশদ্ধ পায়। তন্দব
গাশণশতকভান্দব কযাগ মান্দনই বৃশদ্ধ সবসময় বলা যায় না। কারণ িনাত্মক সংখ্যার সন্দি একো ঋণাত্মক সংখ্যা কযাগ করন্দল
অন্দনক সময় বৃশদ্ধ না হন্দয় কমন্দতও পান্দর। তন্দব দুইটি িনাত্মক সংখ্যা কযাগ করন্দল সবসমন্দয়ই কযাগফল বড় হন্দব, বৃশদ্ধ পান্দব।
প্রাথশমক গশণন্দত সংখ্যার মূল আন্দলাচনা িনাত্মক সংখ্যান্দতই সীমাবদ্ধ থাকায় এিান্দন কযাগ মান্দন বৃশদ্ধ শহসান্দবই কেিান্দনা
যায়।
কযান্দগর িারণা কিিান্দত হন্দল এরপন্দরই আন্দস সংখ্যা গুন্দণ কযাগ করা। দুইটি সংখ্যা কযাগ করার একো বুশদ্ধ হন্দচ্ছ হান্দত গুন্দণ
কযাগ করা। শবশভন্ন ভান্দবই এই পদ্ধশত ব্যাখ্যা করা যায়। উপকরণ গুন্দণ বা সংখ্যান্দরিায় কেিান্দনা যায়, আঙুল গুন্দণ বা োগ
শেন্দয়ও সমািান করা যায় কযান্দগর সমস্যার। বড় সংখ্যার কযান্দগর জন্য আন্দস স্থানীয় মান্দনর উপর শভশত্ত কন্দর কযাগ করার
প্রশক্রয়া বা অযালগশরেম। সংখ্যাটিন্দক স্থানীয় মান শহন্দসন্দব সাজান্দল দুইটি সংখ্যা কযান্দগর প্রশক্রয়ার শনয়ম কমন্দন কযাগ করা
যায়।
কযান্দগর প্রশক্রয়ায় একই স্থানীয় মান ককন্দনা কযাগ করন্দত হন্দব, তা শিক্ষাথীন্দের কিিান্দত হন্দব। ককান একো অবস্থান্দন স্থানীয়
মান্দন েন্দির কবশি হন্দয় কগন্দল আমরা ককন এবং কীভান্দব তার পন্দরর স্থানীয় মান্দন ওই কযাগফলো যুি কশর (হান্দত রািা না
রািা) তাও শিক্ষাথীন্দের কিিান্দত হন্দব।
কেণীকন্দক্ষ কযান্দগর িারণা শিন্দি কফলন্দলও তার অনুিীলন না থাকন্দল শিক্ষাথীন্দের জন্য কিিাো কায শকর হয় না। বই এর
একই কযাগ বারবার করা বা শিক্ষক যিন কবান্দডশ ককান সমস্যা শলন্দি শিক্ষাথীন্দের করন্দত কেন ওইো খুব একো আনেোয়ক
হয় না বরং আন্দরা একন্দর্ঘন্দয়শম শনন্দয় আন্দস। একন্দর্ঘন্দয়শম না এন্দন শিশুন্দের কিিান্দনার একটি ভান্দলা উপায় হন্দচ্ছ প্রশতন্দযাশগতা
বা কিলার মাধ্যন্দম শকছু কিিান্দনা। শিক্ষার সান্দথ আনেও কযন কস পায়।

কাজ-২: একত্র কশর

সময়: ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.১ একত্র কশর িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● অংিগ্রহণকারীন্দের কজাড়ায় ভাগ করুন। প্রশত কজাড়ায় একজনন্দক ‘লাল’্একজনন্দক ‘সবুজ’্নাম শেন। কজাড়ায় ভাগ করার
জন্য পদ্ধশত শহসান্দব প্রথমজন কথন্দক কিষজন পয শন্ত একজন কন্দর লাল একজন কন্দর সবুজ বলন্দব, আবার পন্দরর জন লাল
বলন্দব। এভান্দব চলন্দত থাকন্দব। প্রশতজন যারা লাল বন্দলন্দে তাঁন্দের সান্দথ ঠিক পন্দর কয সবুজ বন্দলন্দে তারা শমন্দল কজাড়া হন্দব।
এই কাজটি কজাড়ায় করান্দনা হন্দব।
● কজাড়ায় তান্দের শনকে পাঠ্যপুস্তক ও কনাে বুক শনন্দয় কিলন্দত শেন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ ৩: মুশিযুন্দদ্ধর গল্প

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.২ মুশিযুন্দদ্ধর গল্প িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:●

‘আনন্দে গশণত শিশি’্এর মুশিযুন্দদ্ধর গল্প শনন্দয় অংিগ্রহণকারীন্দের শনন্দয় একটি ভূশমকাশভনয় করান। ভূশমকাশভনন্দয়র জন্য
প্রন্দয়াজনীয় চশরত্র শনব শাচন, শিে প্রোন ও অন্যান্য কায শক্রম সিন্ন করুন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 38

ভূশমকাশভনন্দয়র শনন্দে শিনা- শতনটি েলীয় চশরত্র (শেপু বাশহনী, বশির বাশহনী এবং রাজাকারসহ পাকন্দসনা)
কেশণকন্দক্ষর মােিান্দন থাকন্দব রাজাকারসহ পাকন্দসনা, ২ পান্দি শেপু বাশহনী (৪জন) ও বশির বাশহনী (৫জন)। চশরত্র
অনুযায়ী pause শেন্দয় িীজ হন্দয় থাকা। অশভনয় শুরুর সান্দথ সান্দথ একেল অশভনয় করন্দব অন্য েলগুন্দলা িীজ হন্দয়
থাকন্দব।
প্রথন্দমোঃ রাজাকারসহ পাকন্দসনান্দের অশভনয় ২শমোঃ (অন্য ২টি েল িীজ হন্দয় থাকন্দব)।
শিতীয়ত্বোঃ শেপু বাশহনী র্যাশক করন্দব এবং তাঁরা জানান্দব তারা ৪জন। একা যুদ্ধ করন্দল পরাশজত হন্দত পান্দর ১শম।
তৃতীয়ত্বোঃ শেপু বাশহনীর ১জন এই পান্দি বশির বাশহনী সান্দথ কযাগান্দযাগ করন্দব এবং আক্রমন করার পশরকল্পনা করন্দব।
চূড়ান্তভান্দব আক্রমন করন্দব এবং পাক বাশহনী পরাস্ত হন্দব। তিন সবাই অশভনয় করন্দব। পশরন্দিন্দষ সবাই শমন্দল একসান্দথ
এক লাইন োশড়ন্দয় ভূশমকাশভনয় কিষ করন্দব।
● অংিগ্রহণকারীন্দের কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। শবশভন্ন কান্দজর মান্দধ্যন্দম সকল
প্রশিক্ষণকারীন্দের অংিগ্রহণ শনশিত করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৪: আঙ্গুন্দল শহসাব

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.৩ আঙ্গুন্দল শহসাব িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক সংখ্যা কান্দড শ ১-৫ এর মন্দধ্য কযন্দকান একটি সংখ্যা কেিান এবং অংিগ্রহণকারীন্দেরন্দক তান্দের ডান
হান্দতর ততটি আঙ্গুল কেিান্দত বলুন।অনুরূপ ভান্দব আন্দরকটি সংখ্যা কাডশ কেিান এবং অংিগ্রহণকারীরা তান্দের বাম হান্দতর
ততটি আঙ্গুল কেিান্দব। এরপর অংিগ্রহণকারীরা দু হান্দতর আঙ্গুল শেন্দয় কমাে কয়টি আঙ্গুল হন্দলা কসটি গুন্দণ বলন্দব। একইসান্দত
িাতায় শলন্দি রািন্দব । কযান্দগর িারণা স্পষ্ট করার শবষয়টি ব্যাখ্যা করুন।
● কেশণকন্দক্ষ পাঠ্যপুস্তন্দকর এই পৃষ্ঠা ব্যবহার কন্দর কীভান্দব কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করা যায় কস সিন্দকশ অংিগ্রহণকারীন্দের
কথা শুন্দন ককান অস্পষ্টতা থাকন্দল তা শনন্দয় আন্দলাচনা করুন।
কাজ- ৫: েশবর কযাগ

সময়: ১০ শমশনে

এবার ‘আনন্দে গশণত শিশি’্এর আইশডয়া নং ৩.৪ েশবর কযাগ শসমুন্দলিন্দনর মাধ্যন্দম কেিান্দনার জন্য সবাইন্দক পড়ন্দত অনুন্দরাি
করুন:
● পড়া কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের কক কক এই কাজটি কন্দর কেিান্দত চান হাত তুলন্দত অনুন্দরাি করুন। দেবচয়ন্দনর মাধ্যন্দম ১জনন্দক
এটি কন্দর কেিান্দত বলুন। অন্যান্যন্দের শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ ৬: পান্দত্র করন্দি কযাগ

সময়: ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.৫ পান্দত্র করন্দি কযাগ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● অংিগ্রহণকারীন্দের কজাড়ায় কাজটি করন্দত শেন। ‘আনন্দে গশণত শিশি’্বইন্দয় কযভান্দব “পান্দত্র করন্দি কযাগ কশর”্কাজটি
অনুযায়ী কিলাটি কিলন্দত বলুন।
● এই কাজটি কীভান্দব কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করা যায় কস সিন্দকশ অংিগ্রহণকারীন্দের শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 39

কাজ-৭: পান্দকশ একশেন (বৃশদ্ধর গল্প)

সময়: ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.৬ পান্দকশ একশেন (বৃশদ্ধর গল্প) িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● অংিগ্রহণকারীন্দের মন্দধ্য কথন্দক কযন্দকান ১ জনন্দক পাঠ্যপুস্তন্দকর ২৮ পৃষ্ঠা শনন্দয় ২-১ শমশনন্দে একটি কোে গল্প বলন্দত বলুন।
● গল্প কথকন্দক উৎসাহ প্রোন করুন। এরপর বলুন,্“আশম শনন্দজও একটি গল্প বাশনন্দয়শে”। এরপর “আনন্দে গশণত শিশি”্বইন্দয়র
“বৃশদ্ধর গল্প”্আইশডয়া অনুসান্দর গল্পটি বলুন। বৃশদ্ধর শবষয়টিন্দত কফাকাস করুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ- ৮: েশব কথন্দক কযাগ-২

সময়: ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.৭ েশব কথন্দক কযাগ-২ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক বইন্দয়র ৩০ নং পৃষ্ঠা খুন্দল অনুিীলন ১ এর েশবগুন্দলা কেিন্দত বলুন।এিান্দন কয েশবর সবগুন্দলা
আন্দপল/কলা বা অন্য শজশনসগুন্দলা এক করন্দত বলা হন্দয়ন্দে তা বন্দল কেন্দবন।
● প্রন্দতযক েশবর উপকরণগুন্দলা গণনা কন্দর কসই সমস্যাটিন্দক গাশণশতক প্রতীন্দকর সাহান্দয্য শলিন্দত বলুন। একসন্দি েন্দমন্দোর
সংখ্যা গুন্দন কসো সমান শচন্দির ডানশেন্দক শলিন্দত বলন্দবন।
● কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 40

তৃতীয় শেন
অশিন্দবিন-১ : কযাগ-২ (কযান্দগর কিলা এবং অনুিীলন)
ভূশমকা: কযাগ এর প্রাথশমক িারণা কীভান্দব শিক্ষাথীরা কপন্দত পান্দর কসই সংক্রান্ত শবশভন্ন কাজ ও কিলার সিন্দকশ এটি শিতীয়
অশিন্দবিন। কযান্দগর মূল িারণাটি হন্দলা একাশিক শজশনস একসন্দি করা। দুইটি সংখ্যা কযাগ করার একো বুশদ্ধ হন্দচ্ছ হান্দত গুন্দণ
কযাগ করা। এজন্য েশব কেন্দি বস্তুর সংখ্যা গুন্দণ অথবা োগ কেন্দন কযান্দগর িারণা, কযাগযন্দন্ত্রর মাধ্যন্দম কযান্দগর িাশল র্ঘর পুরণ করা,
কিলার মাধ্যন্দম ২টি সংখ্যার কযান্দগর িারণাগুন্দলা শনন্দয় এই অশিন্দবিন্দনর কায শক্রম পশরচাশলত হন্দব। তাোড়া অনুিীলন পান্দঠর
মাধ্যন্দম অংিগ্রহণকাশরন্দের েক্ষতা মূল্যায়ন করা যান্দব।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

প্রথম ও শিতীয় কেশণর উপন্দযাগী কযান্দগর িারণা ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

১২০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, কাগজ, আে শ কপপার, কপাস্টার কপপার, ১৫টি েক্কা, প্ল্াশষ্টন্দকর ফুেবল,
শিপচাে শ, মাকশার কপন, কপপার স্টযান্ড, কবাডশ।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: আন্দগর শেন্দনর কায শক্রন্দমর পয শান্দলাচনা

সময়- ২০ শমশনে

● সহায়ক অংিগ্রহণকারীন্দের সবাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাশনন্দয় শেন্দনর কায শক্রম শুরু করন্দবন। সহায়ক সবাইন্দক সাশরবদ্ধভান্দব োশড়ন্দয়
সুন্দর সুন্দর জাতীয় সংগীত গাইন্দত বলুন। সহায়ক শনন্দজও অংিগ্রহণকারীন্দের সন্দি গাইন্দবন ।
● সহায়ক োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযাশয় শনশে শষ্ট েলন্দক পূব শবতী শেন্দনর কায শক্রম আরও একবার মূল্যায়ন করার জন্য মূল্যায়ন
েলন্দক আহ্বান জানান।
● মূল্যায়ন েল তান্দের গৃহীত পদ্ধশত অবলম্বন কন্দর সকন্দলর অংিগ্রহন্দণর পূব শবতী শেন্দনর শিিন মূল্যায়ন করন্দবন।
● শিিন মূল্যায়ন্দনর পর োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযায়ী শনশে শষ্ট েলন্দক প্রশতন্দবেন পাঠ করার জন্য আহ্বান জানান।
● েল কথন্দক কযন্দকান একজন সবার সামন্দন এন্দস প্রশতন্দবেন পাঠ করন্দব।
● প্রশতন্দবেন পান্দঠর সময় সকল অংিগ্রহণকারী তা মন্দনান্দযাগ সহকান্দর শুনন্দবন।
● প্রশতন্দবেন পাঠ কিষ হন্দল অংিগ্রহণকারীন্দের প্রশতন্দবেন সিন্দকশ মূল্যায়ন করন্দত বলুন। প্রশতন্দবেন্দন ককান্দনা সমস্যা আন্দে
শকনা বা প্রশতন্দবেন সঠিক হন্দয়ন্দে শকনা তা জানুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের মতামত কিানার পর প্রশতন্দবেন সিন্দকশ ককান্দনা মতামত থাকন্দল বলুন ।
● তারপর প্রশতন্দবেনকারীন্দক এবং তার েলন্দক িন্যবাে শেন্দয় আন্দলাচনা কিষ করুন।
কাজ-2 : োগ শেন্দয় কযাগ

সময়: 10 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.৮ োগ শেন্দয় কযাগ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 41

● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক কযাগ সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা বলুন এবং কবান্দডশ শলন্দি শেন।এবং সমস্যাটি প্রতীন্দকর সাহান্দয্য
শলিন্দত বলুন। এর পর োগ কেন্দন সবগুন্দলা োগ গুন্দলা একসান্দথ গুনন্দত বলুন। এরপর ৩৭ পৃষ্ঠার ৭, ৮ নম্বর সমস্যা এবং ২৯
পৃষ্ঠার কাজগুন্দলা করন্দত শেন।
● কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার
মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ- 3: সংখ্যার করলগাশড়

সময়: ১0 শমশনে

অংিগ্রহণকারীন্দের প্রন্দতযকন্দক আইশডয়া নং ৩.৯ সংখ্যার করলগাশড় বশণ শত উপকরণসমূহ সরবরাহ করুন। কীভান্দব সংখ্যার
করলগাশড় দতশর করন্দত হয় তা কেিান্দনার পর সবাইন্দক করন্দত বলুন। প্রন্দয়াজন্দন ‘আনন্দে গশণত শিশি’্এর আইশডয়া নং ৩.৯ এর
সহন্দযাশগতা শনন্দত বলুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের সহন্দযাশগতায় কেশণকন্দক্ষ পুিশপন কবান্দডশ ১ কথন্দক ২০ পয শন্ত সংখ্যা কাডশ গুন্দলা লাশগন্দয় সংখ্যার করলগাশড়
দতরী করুন
● সংখ্যার করলগাশড়র সাহান্দয্য দুইটি সংখ্যার কযান্দগর পদ্ধশত শনন্দয় আন্দলাচনা করুন এবং কেশিন্দয় শেন
● একজন অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় সংখ্যার করলগাশড় বানান্দনা যায় এবং কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি
কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ- 4: কযাগযন্ত্র

সময়: ১৫ শমশনে

ক+7= 12, এিান্দন ক এর মান কত? প্রথম অথবা শিতীয় কেশণর শিক্ষাথীন্দের গশণত বইন্দয় এমন সমস্যা থান্দক না। শকন্তু
বীজগশণন্দতর একটি কাজ এমশনন্দতই চন্দল আন্দস, কযমনোঃ িাশল র্ঘন্দর সংখ্যা শলি শেন্দয় কযাগ বা শবন্দয়ান্দগ শকছু সমস্যা আমান্দের
পাঠ্যবইন্দয় কেিা যায়।
বীজগশণন্দতর পূব শ িারণা না থাকায় এ িরন্দণর সমস্যা অন্দনক শিক্ষাথীই বুেন্দত পান্দর না। বীজগশণন্দতর শনয়ম গুন্দলা তান্দক
কিিান্দনাও যায় না, না শিশিন্দয় তান্দক এ িরন্দণর সমস্যার সমািান করন্দত শেন্দল কেিা যায় একো ভীশতর জে কনয়। এই িরন্দণর
কযাগ বা শবন্দয়াগ করন্দত আমরা খুব সহজলভয উপাোন শেন্দয় একটি উপকরণ দতশর কন্দরশে, যার নাম শেন্দয়শে কযাগযন্ত্র। এর
সাহান্দয্য শিক্ষাথীরা শনন্দজন্দের দতরী উপকরণ শেন্দয় এই িরন্দণর কযান্দগর সমস্যা আনন্দের সান্দথ কিলন্দত কিলন্দত সমািান করন্দত
পারন্দব
অংিগ্রহণকারীন্দের প্রন্দতযকন্দক আইশডয়া নং ৩.১০ কযাগযন্ত্র বশণ শত উপকরণসমূহ সরবরাহ করুন। কীভান্দব কযাগযন্ত্র দতশর করন্দত
হয় তা কেিান্দনার পর সবাইন্দক করন্দত বলুন। প্রন্দয়াজন্দন ‘আনন্দে গশণত শিশি’্এর আইশডয়া নং ৩.10 এর সহন্দযাশগতা শনন্দত
বলুন।
● প্রশত গ্রুন্দপ অন্তত একটি কন্দর কযাগযন্ত্র বানান্দত শেন। কযাগযন্দন্ত্রর সাহান্দয্য একটি কন্দর সমস্যা সমািান করন্দত বলুন।
● কযাগযন্ত্র োড়াও কীভান্দব এই িরন্দনর সমস্যা সমািান োগ শেন্দয় সমািান করা যায়, আনন্দে গশণত শিশি বইন্দয়র সাহান্দয্য
একজন অংিগ্রহণকারীন্দক তা বণ শনা করন্দত বলুন।
● একজন অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় কযাগযন্ত্র বানান্দনা যায় এবং কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব
করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন। উন্দেখ্য কযাগযন্ত্রটি
প্রন্দতযক শিক্ষাথী কযন সবসময় সান্দথ রান্দি তা শনশিত হন।
কাজ- 5 : েক্কার কিলা-১

সময় ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.১২ েক্কার কিলা িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:-
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● প্রশত গ্রুন্দপ একটি কন্দর েক্কা সরবরাহ করুন। আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর “েক্কার কিলা”্আইশডয়াটি এিান্দন
শসমুন্দলিন হন্দব। তন্দব কজাড়ায় কজাড়ায় না কিশলন্দয় গ্রুন্দপ কিলান্দনা হন্দব। কিলার জন্য ৮-১০ এর মন্দধ্য একটি উইশনং োন শ কসে
কন্দর শেন।
● গ্রুন্দপর সবাই লুন্দডা কিলার মত কন্দর চাল শেন্দব। প্রশত রাউন্দন্ড চাল শলন্দি রািন্দব এবং শিতীয় রাউন্দন্ড পাওয়া চাল প্রথম রাউন্দন্ড
পাওয়া চান্দলর সান্দথ কযাগ করন্দব এবং িাতায় কযাগফল শলিন্দব। যার দুই রাউন্দন্ডর কযাগফল উইশনং োন্দন শর সমান হন্দব কস ঐ
গ্রুন্দপর শবজয়ী হন্দব।
● কেশণকন্দক্ষ কজাড়ায় কজাড়ায় কিলাটি কিলান্দনার জন্য প্রন্দয়াজনীয় শনন্দে শিনা প্রোন করুন।
কাজ- 6 : নম্বর বন্দল কযাগ

সময় ১০ শমশনে

এবার ‘আনন্দে গশণত শিশি’্এর আইশডয়া নং ৩.১৩ নম্বর বন্দল কযাগ শসমুন্দলিন্দনর মাধ্যন্দম কেিান্দনার জন্য সবাইন্দক পড়ন্দত
অনুন্দরাি করুন:
● পড়া কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের কক কক এই কাজটি কন্দর কেিান্দত চান হাত তুলন্দত অনুন্দরাি করুন। দেবচয়ন্দনর মাধ্যন্দম ১জনন্দক
এটি কন্দর কেিান্দত বলুন। উপকরণ দতরীর জন্য ৫ শমশনে সময় শেন।অন্যান্যন্দের শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ- 7: কযান্দগর চাকশত

সময়: ১5 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.১৪ কযান্দগর চাকশত িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক েলন্দক দুইটি কন্দর আে শ কপপার সরবরাহ করুন এবং কযান্দগর চাকশত বানান্দত বলুন।
● চাকশত বানান্দনার পর অংিগ্রহণকারীন্দের দুইটি েন্দল ভাগ কন্দর কিলাটি কিলন্দত শেন এবং জয়ী েল শনি শারণ করুন।
●

কযান্দগর চাকশত কান্দজর আন্দলান্দক “আনন্দে গশণত শিশি”্বইন্দয়র েশবন্দত কযাগ কান্দজর মাধ্যন্দম কীভান্দব পাঠ্যবইন্দয়র ৩৬
নং পৃষ্ঠার সমস্যাগুন্দলা কীভান্দব কেশণকন্দক্ষ সমািান করান্দনা যায় এ শবষন্দয় অংিগ্রহণকারীন্দের মতামত শনন।

কাজ- 8: কল্পনায় কযাগ

সময়: ৫ শমশনে

এবার ‘আনন্দে গশণত শিশি’্এর আইশডয়া নং ৩.১৫ কল্পনায় কযাগ শসমুন্দলিন্দনর মাধ্যন্দম কেিান্দনার জন্য সবাইন্দক পড়ন্দত অনুন্দরাি
করুন:
● পড়া কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের কক কক এই কাজটি কন্দর কেিান্দত চান হাত তুলন্দত অনুন্দরাি করুন। দেবচয়ন্দনর মাধ্যন্দম ১জনন্দক
এটি কন্দর কেিান্দত বলুন। উপকরণ দতরীর জন্য ৫ শমশনে সময় শেন।অন্যান্যন্দের শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ- 9: লুকান্দনা সংখ্যার কযাগ

সময়: ১০ শমশনে

● আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.১৬ লুকান্দনা সংখ্যার কযাগ অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ
অনুযায়ী কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক েন্দল পুন্দব শর দতশরকৃত সংখ্যা কাডশ শেন্দয় আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর বণ শনা কমাতান্দবক ৫বার
কিলন্দত বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। শিক্ষাথীন্দের কযাগ করার সামথ শ পয শাপ্ত না হওয়া পয শন্ত
কিলন্দব। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
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কাজ- 10: েন্দির েন্দল কযাগ

সময়: ১5 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.১৭ েন্দির েন্দল কযাগ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক েন্দল ২ বাশন্ডল কাঠি সরবরাহ করুন। প্রশত বাশন্ডন্দল কাঠি কযন ১০টি অশিক হয়। ২ বাশন্ডন্দলর কাঠি েন্দির েন্দল আলাো
বাশন্ডল করন্দত বলুন।
● এবার কবান্দডশ ২ সংখ্যার কযাগ শলন্দি শেন এবং কাঠি শেন্দয় কযাগ করন্দত বলুন।
●

কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন।
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তৃতীয় শেন
অশিন্দবিন-২ : কযাগ-৩
ভূশমকা: আনন্দে গশণত শিিন কায শক্রন্দমর জন্য প্রথম কেশণন্দত ফান, পাজল, কগইম, গল্প বলা ইতযাশের মাধ্যন্দম শিিন-কিিান্দনা
কায শক্রম পশরচালনার প্র্য়াস কনয়া হন্দয়ন্দে। শিতীয় কেশণন্দতও তা অব্যাহত রািা প্রন্দয়াজন। এ অশিন্দবিন্দন তা আন্দলাচনা করা হন্দব।
তাোড়া শবশভন্ন কিলা ও গন্দল্পর েন্দল কযাগ করার নানাশবি উপায় শনন্দয় কাজ করা হন্দব। অশিন্দবিনটি প্রান্দণাবন্ত করার জন্য
অংিগ্রহণকাশরন্দের মন্দধ্য যতো সম্ভব প্রশতন্দযাশগতামূলক মন্দনাভাব দতশর করার কচষ্টা করা হন্দব।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

শিতীয় কেশণর উপন্দযাগী কযান্দগর কিলার ককৌিল ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, কাগজ, আে শ কপপার, কপাস্টার কপপার, কাঠি, শিপচাে শ, মাকশার কপন, কপপার
স্টযান্ড, কবাড।শ

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ- ১: সংখ্যা কান্দড শর কিলা

সময়: ১5 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.২০ সংখ্যা কান্দডশর কিলা অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী
কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক েন্দল ৯র্ঘন্দরর শগ্রড আঁকার জন্য িি কাগজ সরবরাহ করুন এবং এন্দককটি এন্দককটি সংখ্যা বসান্দনার সাইজ কন্দর ১৯ পয শন্ত সংখ্যা কাডশ বানান্দত বলুন।
● আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর বণ শনা কমাতান্দবক কিলাটি কিলন্দত বলুন এবং যার কযাগফল কবশি হন্দব কস
শবজয়ী হন্দব।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন। তন্দব িান্দস শিক্ষাথীরা কজাড়ায় কিলন্দব।

শিতীয় কেশণ
কাজ- ২: শিতীয় কেশণন্দত িারাবাশহকতা রািা

সময়: ১৫ শমশনে

প্রথম কেশণন্দত ককান ককান এশটশভটি/কিলা শনন্দয় আন্দলাচনা বা কাজ করা হন্দয়ন্দে তা অংিগ্রহণকরীন্দের শজজ্ঞাসা করুন। প্রন্দয়াজন্দন
‘আনন্দে গশণত শিশি’্বইটি কেন্দি শনন্দত বলুন।
●

ককান ককান এশটশভটি/কাজ শেন্দয় শিক্ষাথীন্দের ককান িারণাগুন্দলা স্পষ্ট করা প্রয়াস কনয়া হন্দয়ন্দে তা অংিগ্রহণকারীন্দের বলন্দত
বলুন। যতক্ষন পয শন্ত প্রথম কেশণ সকল িারণাগুন্দলা আন্দলাচনায় না আসন্দব, ততক্ষন প্রশ্ন উত্তন্দরর মান্দধ্যন্দম আন্দলাচনা অব্যাহত
রািন্দবন।

●

িারাবাশহকতা বজায় রািার জন্য ককান ককান এশটশভটিগুন্দলা শিতীয় কেশণন্দত পুনরাবৃশত্ত করা প্রন্দয়াজন কসগুন্দলা উন্দেি করন্দত
বলুন। ককন পুনরাবৃশত্ত করা প্রন্দয়াজন, ককান িারণা আন্দরা স্পষ্ট করার জন্য, অন্য ককান কারণ থাকন্দলও অংিগ্রহণকারীন্দের
বলন্দত উৎসাশহত করুন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 45

● শচশিত এশটশভটি/কাজগুন্দলা কনাে শনন্দত বলুন এবং ‘আনন্দে গশণত শিশি’্বই-এর শিতীয় কেশণ শুরুন্দত বন্দক্স শলিা অংিটুকু
পড়ন্দত বলুন। যশে ককান শভন্ন মত থান্দক তা বলন্দত উৎসাশহত করুন।
কাজ- ৩: শপরাশমন্দডর কযাগ

সময়: 10 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৩.২১ শপরাশমন্দডর কযাগ অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী
কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● সংখ্যার শপরাশমন্দডর কযাগ করার জন্য কবান্দড শ েক এঁন্দক কেশিন্দয় শেন। অংিগ্রহণকারীন্দের শভতর আগ্রহী একজনন্দক শনন্দয়
শনশে শষ্ট ৫টি সংখ্যা শেন্দয় কিলাটি একবার কিলুন।
● অংিগ্রহণকাশরন্দেরন্দক কজাড়ায় কজাড়ায় কিলাটি কিলন্দত শেন।
● কেশণকন্দক্ষ প্রন্দয়ান্দগর জন্য কিলাটির শবশভন্ন ভাস শন সিন্দকশ আন্দলাচনা করুন। 3, 4, 5 সংখ্যার জন্য শপরাশমড এবং লোরী
কন্দর বা না কন্দর কীভান্দব কিলাটি কিলান্দনা যায় তা বণ শনা করুন। প্রন্দয়াজনীয় মতামত গ্রহণ করুন।
● কিলাটিন্দত জন্দয়র জন্য সন্দব শাত্তম ককৌিলটি কী জানন্দত চান। ২-১ জন্দনর কান্দে ককৌিল সিন্দকশ শুনুন।
কাজ- ৪ : স্লাইড রুলার দতশর কশর

সময় ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৮.১ স্লাইড রুলার দতশর কশর িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● স্লাইড রুলার দতশর করার জন্য প্রন্দয়াজনীয় উপকরণ সরবরাহ করুন। প্রন্দতযকন্দক স্লাইড রুলার দতশর করন্দত বলুন। প্রন্দয়াজন্দন
শেকশনন্দে শিনা শেন ও সহায়তা করুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন।
কাজ- ৫ : রাজন্দকাষ ও ককাোল ১

সময় :২5শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৮.৫ রাজন্দকাষ ও ককাোল-১ অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ
অনুযায়ী কাজটি উপস্থাপন করুন:
● একটি গল্প শেন্দয় িাস শুরু করুন, গল্পো এমন “এক কেন্দি এক রাজা শেল। রাজার নাম হবুচি। কসই কেন্দি রাজা শনয়ম
করন্দলন রান্দজয শুধু চার িরন্দনর োকার কনাে থাকন্দব। এক োকা, েি োকা, একি োকা আর এক হাজার োকা। কসই সান্দথ
আন্দরকটি অদ্ভুত শনয়ম চালু করন্দলন। শনয়মটি এমন ককউ শনন্দজর কান্দে একসান্দথ এক রকন্দমর ৯টির কবিী কনাে রািন্দত পারন্দব
না। অথ শাৎ, কারও কান্দে যশে ১৭ োকা থান্দক তন্দব কস ১৭টি এক োকার কনাে রািন্দত পারন্দব না, তান্দক অবশ্যই ১টি ১০ োকার
কনাে আর ৭টি ১ োকার কনাে রািন্দত হন্দব। োকা কনওয়া কেওয়া বা ভািান্দনার েরকান্দর সব প্রজান্দক রাজন্দকান্দষ আসন্দত হন্দব।
রাজন্দকাষ কেিান্দিানার কাজ কন্দর রাজার ককাোল। প্রজান্দের েরকার মত ১০টি ১ োকার কনান্দের বেন্দল ১টি ১০ োকার কনাে
কেন্দব রাজন্দকান্দষর ককাোল, আবার কারও শবন্দিষ েরকার হন্দল ১টি ১০ োকার কনান্দের বেন্দল ১০টি ১ োকার কনাে শনন্দত
পারন্দব রাজন্দকাষ কথন্দক কথন্দক। একই ভান্দব ১০ো ১০ োকার কনান্দের বেন্দল ককাোল একো ১০০ োকার কনাে শেন্দত পারন্দব।
১০০ োকার কবশি ককউ পান্দব না। ককউ রাজার শনয়ম না মানন্দল তার হন্দব কন্দঠার িাশস্ত। ”
● েলীয়ভান্দব ৪ িরন্দণর ৯টি কন্দর কাগন্দজর কনাে দতশর করন্দত বলুন। একজনন্দক ককাোল শহন্দসন্দব শনন্দয়াগ শেন। পুন্দব শ দতশরকৃত
কনাে শনন্দয় ককাোল সামন্দন বসন্দব।
● এবার কবান্দডশ হান্দত না করন্দি ২ সংখ্যা কযাগ শেন। শনয়ম কমন্দন কনাে শেন্দয় কযাগ করন্দত বলুন। এই কিলাটি হান্দত করন্দিসহ কযাগ
শবন্দয়াগ উভয় কক্ষন্দত্র কিলান্দনা যান্দব।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন।
। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 46

● আইশডয়া উপস্থাপন কিন্দষ সবাইন্দক িন্যবাে জাশনন্দয় অশিন্দবিন্দনর সমাশপ্ত কর্ঘাষণা করুন।
কাজ ৬: শসমুন্দলিন (পাঠ অনুিীলন)

সময়- 15 শমশনে

● সকল অংিগ্রহণকারীন্দেরন্দক আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৮.২ (স্লাইড রুলান্দর কযাগ) অনুিীলন
পাঠ প্রোন্দনর লন্দক্ষয প্রস্তুশত কনওয়ার জন্য ১০ শমশনে সময় শেন। আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়ায়
উন্দেশিত কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর পাঠ উপস্থাপন করন্দত হন্দব।
●

পূন্দব শ অনুিীলন পাঠ উপস্থাপনকারীগণ ব্যশতত আগ্রহী 1জনন্দক আইশডয়াটি অনুিীলন পাঠ শহন্দসন্দব (শসমুন্দলিন) উপস্থাপন
করন্দত আহ্বান করুন। আইশডয়া উপস্থাপন্দনর জন্য 5 শমশনে কন্দর সময় শেন।

●

পাঠ উপস্থাপন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের মধ্য কথন্দক দুই/শতনজন্দনর মন্তব্য শুনুন এবং পশরন্দিন্দষ আপনার মন্তব্য শেন্দয়
কসসন্দনর সমাশপ্ত োনুন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 47

তৃতীয় শেন
অশিন্দবিন-৩ : শবন্দয়াগ-১ (শবন্দয়ান্দগর িারণা ও কযাগ-শবন্দয়ান্দগর কিলা)
ভূশমকা: আমান্দের প্রাতযাশহক জীবন্দন শবন্দয়াগ একটি অপশরহায শ শবষয় যা প্রন্দতযক শিশুর জীবন্দনর প্রারশম্ভক পয শান্দয় জানা প্রন্দয়াজন।
শবন্দয়াগ আসন্দল কযান্দগর শবপরীত। তন্দব প্রাথশমক স্তন্দরর শিক্ষাথীন্দের শবন্দয়ান্দগর িারণা কেওয়ার জন্য প্রথন্দম ‘শনন্দয় যাওয়া’,্‘কন্দম
যাওয়া’,্‘সশরন্দয়/োশড়ন্দয় কনয়া’্এর িারণা স্পষ্ট করন্দত হন্দব। প্রাথশমন্দকর শিক্ষাথীন্দের প্রথমবার শবন্দয়াগ কিিান্দনার জন্য শক শক
ককৌিল অবলম্বন করা যায় তা অশিন্দবিন্দন আন্দলাচনা করা হন্দব। বাস্তব উপকরন্দণর মাধ্যন্দম আনের্ঘন পশরন্দবন্দি শিক্ষাথীন্দের
শবন্দয়াগ কিিান্দনাই এই অশিন্দবিন্দনর মূল উন্দেশ্য।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

প্রথম কেশণর উপন্দযাগী শবন্দয়ান্দগর িারণা বণ শনা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, প্ল্াশস্টন্দকর কাপ ৫০ শপস, প্রন্দয়াজনমত এন্দফার কাগজ, ৫০ শপস
কাঠি/মান্দব শল।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: শবন্দয়ান্দগর িারণা

সময়: 10 শমশনে

● প্রন্দতযক গ্রুপন্দক বইন্দয়র শবন্দয়ান্দগর অংিটি ভান্দলা কন্দর কেিন্দত বলুন। বই কথন্দক প্রন্দতযক েলন্দক শনন্দচর পন্দয়ন্টগুন্দলা কবর
করন্দত উৎসাশহত করুন।
o প্রথম কেশণন্দত শবন্দয়াগ সংক্রান্ত কী কী িারণা কিিান্দনা েরকার
o এই িারণাগুন্দলা ককন কিিা প্রন্দয়াজন
o এই িারণাগুন্দলা কিিান্দত কী কী পূব শিারণা থাকা প্রন্দয়াজন
● তুলনা, সংখ্যা, স্থানীয় মান ও কযাগ পন্দয়ন্টগুন্দলা শুন্দন শিপ চান্দে শ বা কবান্দডশ শলখুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের মধ্য হন্দত ২/৩ জনন্দক শজন্দজ্ঞস করুন, শবন্দয়ান্দগর এই িারণাগুন্দলা তাঁরা িান্দস কীভান্দব পাঠোন কন্দরন।
এরপর গশণন্দতর শবন্দয়ান্দগর িারণা শনন্দয় আন্দলাচনা করুন। প্রশিক্ষণাথীন্দের আন্দলাচনায় কযসব শবষয় চন্দল এন্দসন্দে কসগুন্দলার
শবস্তাশরত আন্দলাচনা প্রন্দয়াজন কনই। তন্দব শবন্দয়ান্দগর মূল গাশণশতক িারণা কী, কীভান্দব শবন্দয়াগ প্রশক্রয়া সিন্ন করা হয়, বাস্তব
জীবন্দন আমরা ককাথায় ককাথায় শবন্দয়াগ ব্যবহার কশর তা আন্দলাচনা করুন।
শবন্দয়ান্দগর িারণা
কযাগ এবং শবন্দয়ান্দগর মন্দধ্য সিকশ গভীর। একজন মানুন্দষর প্রশতশেন্দনর জীবন্দন কযান্দগর সান্দথ সান্দথই শবন্দয়ান্দগর িারণা
প্রন্দয়াজন হয়। কযাগ এর মাধ্যন্দম কবন্দড় যাওয়ার িারণার শবপরীন্দতই শবন্দয়ান্দগর িারণা ‘কন্দম যাওয়া’। শিক্ষাথীরা প্রাথশমন্দক
কযাগ এর সান্দথ সান্দথ শবন্দয়ান্দগর িারণা লাভ করন্দত পান্দর উপকরণ ব্যবহান্দরর মাধ্যন্দম। শবন্দয়াগ িব্দো শিক্ষাথীন্দের জন্য
নতুন ও অপশরশচত। প্রাথশমক স্তন্দরর শিক্ষাথীন্দের শবন্দয়ান্দগর িারণা কেওয়ার জন্য প্রথন্দম ‘শনন্দয় যাওয়া’,্‘কন্দম যাওয়া’,্
‘সশরন্দয়/োশড়ন্দয় কনয়া’্এর িারণা স্পষ্ট করন্দত হন্দব। শিক্ষক গন্দল্পর মান্দধ্যন্দম কবলুন শকংবা চকন্দলে কন্দম যাওয়া উন্দড়
যাওয়ার মাধ্যন্দম কন্দম যাওয়ার িারণা শেন্দব শিক্ষাথীন্দের।
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হ্রাস পাওয়া বা কন্দম যাওয়া: সশরন্দয় শনন্দয় বা শেন্দয় শেন্দল কন্দম যায়। এোড়াও অন্দনক র্ঘেনার কক্ষন্দত্রই আমান্দের কান্দে
থাকা শজশনস কন্দম কযন্দত পান্দর। কযমন: হাশরন্দয় যাওয়া, পন্দচ যাওয়া, নষ্ট হন্দয় যাওয়া, কভন্দি যাওয়া ইতযাশে। শমতুর কান্দে
পাঁচটি আম শেল, ২টি পঁন্দচ কগল- এই র্ঘেনাটি এন্দক্ষন্দত্র উোহরণ শহসান্দব ব্যাখ্যা করা যায়।
পাথ শকয: ইন্দতামন্দধ্য তুলনা সিন্দকশ িারণালাভ হন্দয়ন্দে। তুলনান্দত কম কবশি বুো যায়। তন্দব কতো কম বা কতটুকু কবশি
এই সিন্দকশ আন্দলাচনা শবন্দয়ান্দগর কক্ষন্দত্র করা যায়। শমতুর কান্দে ৫টি আম শেল, তার কোেভাইন্দয়র কান্দে ২টি আম শেল,
শমতুর কয়টি কবশি শেল- এই আন্দলাচনা এই কক্ষন্দত্র প্রন্দযাজয হয়।
কাজ-২: হারান্দনা কবলুন

সময়: 1০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৪.১ হারান্দনা কবলুন িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● সকলন্দক আনন্দে গশণত শিশি এর ‘হারান্দনা কবলুন’্আইশডয়াটি পাঠ করন্দত বলুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের মধ্য কথন্দক কয ককান একজনন্দক বলুন কবান্দড শ েশব এঁন্দক এই পাঠটি কেিান্দত।
● অংিগ্রহণকারীন্দের কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-3: উপকরণ ব্যবহার কন্দর শবন্দয়াগ

সময়: 1০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৪.২ উপকরণ ব্যবহার কন্দর শবন্দয়াগ অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ
অনুযায়ী কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রশত েন্দল প্ল্াটিন্দকর কবাতল ও মান্দব শল/শবশচ সরবরাহ করুন এবং আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর বণ শনা
কমাতান্দবক কাজটি করন্দত বলুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-4: েশব কথন্দক শবন্দয়াগ

সময়: 1০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৪.৩ েশব কথন্দক শবন্দয়াগ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:●

হাশসমুি, সূয শ, কবলুন, চকন্দলে, বল, চি, ফুল ইতযাশে কবান্দড শ এঁন্দক কেশিন্দয় শেন। অংিগ্রহণকারীন্দের সবগুন্দলা আঁকন্দত বলুন।

●

অংিগ্রহণকারীন্দের উপন্দর অশেত েশবর শভশত্তন্দত ১ম কেশণর উপন্দযাগী একটি শবন্দয়ান্দগর ভাষার সমস্যার সমািান করন্দত বলুন। এর
শভশত্তন্দত ‘েশব কথন্দক শবন্দয়াগ’্উপর প্রেিশনী পাঠ কন্দর কেিান।

●

দেবচয়ন্দনর মাধ্যন্দম কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দত হন্দব এবং কীভান্দব গশণত পাঠ্যপুস্তন্দকর সান্দথ সমন্বয়
সািন করন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন।

●

অন্যান্যন্দের শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
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কাজ-5: তুলনা ও পাথ শকয

সময়: ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৪.৪ তুলনা ও পাথ শকয িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● কবান্দড শ একটি সমস্যা শলখুন (অথবা মুন্দি বলুন) কযিান্দন পাথ শন্দকযর শবষয়টি আন্দস। কযমন:্“শমতার কান্দে ৭টি ফুল শেল, রানার
কান্দে ৫টি ফুল শেল, শমতার কয়টি কবশি শেল?”্
● অংিগ্রহণকারীন্দের সবাইন্দক শনজ িাতায় েশব এঁন্দক সমস্যা ও এর সমািান কেিান্দত বলুন।
● কন্দয়কজন্দনর আঁকান্দনা েশব কেখুন। এবং এরপর শনন্দজ কবান্দড শ এমন একটি েশব আঁকুন এবং েশবর মাধ্যন্দম পাথ শন্দকযর সমস্যা
সমািান্দনর ককৌিল বণ শনা করুন।

● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শনন্দয় আন্দলাচনা করুন। অন্যান্যন্দের শফডব্যাক শেন্দত
উৎসাশহত করুন। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
কাজ 6: েন্দির েল কন্দর শবন্দয়াগ

সময়: ১0 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৪.৭ েন্দির েল কন্দর শবন্দয়াগ অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী
কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক েন্দল ২ বাশন্ডল কাঠি সরবরাহ করুন। প্রশত বাশন্ডন্দল কাঠি কযন ১০টি অশিক হয়। ২ বাশন্ডন্দলর কাঠি েন্দির েন্দল আলাো
বাশন্ডল করন্দত বলুন।
● এবার কবান্দডশ ২ সংখ্যার শবন্দয়াগ শলন্দি শেন এবং কাঠি শেন্দয় শবন্দয়াগ করন্দত বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন।
কাজ 7: কযাগ-শবন্দয়ান্দগর লুন্দডা

সময়: 20 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৪.7 কযাগ-শবন্দয়ান্দগর লুন্দডা িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● কীভান্দব কযাগ শবন্দয়ান্দগর লুন্দডা দতশর করন্দত হয় তা কবান্দডশ এঁন্দক কেশিন্দয় শেন। প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক েকটি বানান্দত
কাগজ সরবরাহ করুন এবং কবাডটিশ বানান্দত বলুন।
● কিলার শনয়ম উন্দেি কন্দর শেন এবং অংিগ্রহণকারীন্দের কজাড়ায় কজাড়ায় কিলন্দত বলুন।
● কিলাটি প্রথম ও শিতীয় কেশণন্দত প্রন্দয়ান্দগর জন্য প্রন্দয়াজনীয় সংখ্যার করঞ্জ ও শনয়ম-কানুন সিন্দকশ অংিগ্রহণকারীন্দের মতামত
গ্রহণ করুন। শনন্দজর মতামত শেন।
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কাজ 8: এক গুটি দুই কিন্দলায়াড়

সময়: ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৪.৮ এক গুটি দুই কিন্দলায়াড় িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● কীভান্দব এক গুটি দুই কিন্দলায়াড় কিলার জন্য কবাডশ দতশর করন্দত হয় তা কবান্দডশ এঁন্দক কেশিন্দয় শেন। প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক
েকটি বানান্দত কাগজ সরবরাহ করুন এবং কবাডশটি বানান্দত বলুন।
● কিলার শনয়ম উন্দেি কন্দর শেন এবং অংিগ্রহণকারীন্দের কজাড়ায় কজাড়ায় কিলন্দত বলুন। েস কন্দর কক কযাগ এবং কক শবন্দয়াগ
শনি শারণ করন্দত বলুন।
●

কিলাটি প্রথম ও শিতীয় কেশণন্দত প্রন্দয়ান্দগর জন্য প্রন্দয়াজনীয় সংখ্যার করঞ্জ ও শনয়ম-কানুন সিন্দকশ অংিগ্রহণকারীন্দের
মতামত গ্রহণ করুন। শনন্দজর মতামত শেন।
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তৃতীয় শেন
অশিন্দবিন-৪ : শবন্দয়াগ-২
ভূশমকা: আনন্দে গশণত শিিন কায শক্রন্দমর জন্য প্রথম কেশণন্দত ফান, পাজল, কগইম, গল্প বলা ইতযাশের মাধ্যন্দম শিিন-কিিান্দনা
কায শক্রম পশরচালনার প্র্য়াস কনয়া হন্দয়ন্দে। শিতীয় কেশণন্দতও তা অব্যাহত রািা প্রন্দয়াজন। এ অশিন্দবিন্দন তা আন্দলাচনা করা হন্দব।
তাোড়া শবশভন্ন কিলা ও গন্দল্পর েন্দল শবন্দয়াগ করার নানাশবি উপায় শনন্দয় কাজ করা হন্দব। অশিন্দবিনটি প্রান্দণাবন্ত করার জন্য
অংিগ্রহণকাশরন্দের মন্দধ্য যতো সম্ভব প্রশতন্দযাশগতামূলক মন্দনাভাব দতশর করার কচষ্টা করা হন্দব।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

শিতীয় কেশণর উপন্দযাগী শবন্দয়ান্দগর কিলার ককৌিল ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, ৫০টি কাঠি, কন্দয়ক কসে েক্কার কবাডশ গুটিসহ, পশরমাণমত এন্দফার সাইন্দজর
সাো কাগজ, কেল ইতযাশে

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ 1: কযাগ-শবন্দয়ান্দগর কাড শ

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৪.১১ কযাগ-শবন্দয়ান্দগর কাড শ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● কাড শ বানান্দনার জন্য প্রশতটি েন্দল লম্বা একটি কাগজ সরবরাহ করুন এবং কবি কন্দয়কটি শত্রর্ভজ বানান্দত বলুন।
● আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর বণ শনা কমাতান্দবক শত্রর্ভন্দজর ককানায় সংখ্যা শলিন্দত বলুন।
● কিলার শনয়ম বণ শনা কন্দর শেন এবং অংিগ্রহণকারীন্দের কজাড়ায় কজাড়ায় কিলন্দত বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন।
কাজ 2: শিতীয় কেশণন্দত িারাবাশহকতা

সময়: ২০ শমশনে

শিতীয় কেশণ
● প্রথম কেশণন্দত শবন্দয়াগ অধ্যান্দয় ককান ককান এশটশভটি/কিলা শনন্দয় আন্দলাচনা বা কাজ করা হন্দয়ন্দে তা অংিগ্রহণকরীন্দের
শজজ্ঞাসা করুন। প্রন্দয়াজন্দন ‘আনন্দে গশণত শিশি’্বইটি কেন্দি শনন্দত বলুন।
●

ককান ককান এশটশভটি/কাজ শেন্দয় শিক্ষাথীন্দের ককান িারণাগুন্দলা স্পষ্ট করা প্রয়াস কনয়া হন্দয়ন্দে তা অংিগ্রহণকারীন্দের
বলন্দত বলুন। যতক্ষন পয শন্ত প্রথম কেশণ সকল িারণাগুন্দলা আন্দলাচনায় না আসন্দব, ততক্ষন প্রশ্ন উত্তন্দরর মান্দধ্যন্দম
আন্দলাচনা অব্যাহত রািন্দবন।

● িারাবাশহকতা বজায় রািার জন্য ককান ককান এশটশভটিগুন্দলা শিতীয় কেশণন্দত পুনরাবৃশত্ত করা প্রন্দয়াজন কসগুন্দলা উন্দেি
করন্দত বলুন। ককন পুনরাবৃশত্ত করা প্রন্দয়াজন, ককান িারণা আন্দরা স্পষ্ট করার জন্য, অন্য ককান কারণ থাকন্দলও
অংিগ্রহণকারীন্দের বলন্দত উৎসাশহত করুন।
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● শচশিত এশটশভটি/কাজগুন্দলা কনাে শনন্দত বলুন এবং ‘আনন্দে গশণত শিশি’্বই-এর শিতীয় কেশণ শুরুন্দত বন্দক্স শলিা
অংিটুকু পড়ন্দত বলুন। যশে ককান শভন্ন মত থান্দক তা বলন্দত উৎসাশহত করুন।
কাজ 3: রাজন্দকাষ ও ককাোল -২

সময়: ২০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৯.৪ রাজন্দকাষ ও ককাোল-২ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● কযাগ অধ্যান্দয়র উপস্থাপনার সময় বশণ শত গল্পটি আবার পুনরাবৃশত্ত করুন। ককউ রাজার শনয়ম না মানন্দল তার হন্দব কন্দঠার িাশস্ত।
এবার শবন্দয়ান্দগর শবষয় শনন্দয় আন্দলাচনা করুন।
● েলীয়ভান্দব ৪ িরন্দণর ৯টি কন্দর কাগন্দজর কনাে দতশর করন্দত বলুন। একজনন্দক ককাোল শহন্দসন্দব শনন্দয়াগ শেন। পুন্দব শ দতশরকৃত
কনাে শনন্দয় ককাোল সামন্দন বসন্দব।
● এবার কবান্দডশ হান্দত না করন্দি ২ সংখ্যার শবন্দয়াগ অংক শেন। শনয়ম কমন্দন কনাে শেন্দয় শবন্দয়াগ করন্দত বলুন। এই কিলাটি হান্দত
করন্দিসহ কযাগ শবন্দয়াগ উভয় কক্ষন্দত্র কিলান্দনা যান্দব।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন।
কাজ 4: শসমুন্দলিন (পাঠ অনুিীলন)

সময়- ৩৫শমশনে

● সকল অংিগ্রহণকারীন্দেরন্দক “আনন্দে গশণত শিশি”্কনন্দেন্ট কডশলভাশর বইন্দয়র আইশডয়া নং-৪.৫ (োগ শেন্দয় শবন্দয়াগ),
আইশডয়া নং- ৪.১১ (১৩ কাঠির কিলা) । অনুিীলন পাঠ প্রোন্দনর প্রস্তুশত কনওয়া এবং উপকরণ দতশরর জন্য ১০ শমশনে সময়
শেন। “আনন্দে গশণত শিশি”্কনন্দেন্ট কডশলভাশর বইন্দয়র আইশডয়ায় উন্দেশিত কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর পাঠ
উপস্থাপন করন্দত হন্দব।
●

পাঠ উপস্থাপন শহন্দসন্দব পূন্দব শ অনুিীলন পাঠ উপস্থাপনকারীগণ ব্যশতত আগ্রহী অপর দুইজনন্দক ২টি আইশডয়া অনুিীলন পাঠ
শহন্দসন্দব (শসমুন্দলিন) উপস্থাপন করন্দত আহ্বান করুন। প্রশতটি আইশডয়া উপস্থাপন্দনর জন্য ১০ শমশনে কন্দর সময় শেন।

● পাঠ উপস্থাপন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের মধ্য কথন্দক দুই/শতনজন্দনর মন্তব্য শুনুন এবং পশরন্দিন্দষ আপনার মন্তব্য শেন্দয় কসিন্দনর
সমাশপ্ত োনুন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 53

চতুথ শ শেন
অশিন্দবিন-১ : আন্দগর শেন্দনর কায শক্রন্দমর পয শান্দলাচনা ও গুণ-১ (গুন্দণর িারণা)
ভূশমকা: শিতীয় কেণীর শিক্ষাথীরা এই প্রথম গুণ এর সান্দথ পশরশচত হন্দব শবন্দবচনা কন্দর এই অশিন্দবিন পশরচাশলত হন্দব। গুণ কয
পয শায়ক্রশমক কযাগ এই িারণা স্পষ্ট করার জন্য নামতা শিিার পুন্দব শই কন্দয়কটি এশটশভটি রািা হন্দয়ন্দে। শিক্ষাথীন্দের দতশর ডশমন্দনা
ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করায় আনন্দের মধ্য শেন্দয় েলীয়ভান্দব গশণত িান্দস অংিগ্রহণ করন্দব। ডশমন্দনাগুন্দলা কোে আকৃশতর
এবং কিলনাসদৃি হওয়ায় এই এশটশভটি শিক্ষাথীন্দের কান্দে কিলার মত হন্দব। সন্দব শাপশর একো শিশু একো উপকরন বানান্দল তার
প্রশত তার শনন্দজর Dedication, Ownership, Practice এই শতনো শজশনস কাজ কন্দর তাই কস প্রয়াস কনওয়া হন্দয়ন্দে।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

গুন্দণর প্রাথশমক িারণা ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

১২০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

শিতীয় কেশণর গশণত পাঠ্যপুস্তক, আনন্দে গশণত শিশি বই, প্ল্াশস্টন্দকর কাপ ৫০ শপস, সাো ও রশিন
এন্দফার কাগজ পয শাপ্ত পশরমান্দণ, কেল, কাঁশচ, স্টযাপলার, ১-১০ পয শন্ত ডশমন্দনা কাডশ, বড় আে শ কপপান্দর
10 × 10 ডেন্দবাডশ, এন্দফার সাইন্দজর কাগন্দজ শপ্রন্ট করা 10 × 10 ও অন্যান্য আকৃশতর
অন্দনকগুন্দলা ডেন্দবাডশ, বড় আে শ কপপান্দর নামতার েক।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: পূব শ শেন্দনর পয শান্দলাচনা

সময়- ৩০ শমশনে

● সহায়ক অংিগ্রহণকারীন্দের সবাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাশনন্দয় শেন্দনর কায শক্রম শুরু করন্দবন। সহায়ক সবাইন্দক সাশরবদ্ধভান্দব োঁশড়ন্দয়
সুন্দর সুন্দর জাতীয় সংগীত গাইন্দত বলুন। সহায়ক শনন্দজও অংিগ্রহণকারীন্দের সন্দি গাইন্দবন ।
● সহায়ক োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযায়ী শনশে শষ্ট েলন্দক পূব শবতী শেন্দনর কায শক্রম আরও একবার মূল্যায়ন করার জন্য মূল্যায়ন
েলন্দক আহ্বান জানান।
● মূল্যায়ন েল তান্দের গৃহীত পদ্ধশত অবলম্বন কন্দর সকন্দলর অংিগ্রহন্দণর পূব শবতী শেন্দনর শিিন মূল্যায়ন করন্দবন।
● শিিন মূল্যায়ন্দনর পর োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযায়ী শনশে শষ্ট েলন্দক প্রশতন্দবেন পাঠ করার জন্য আহ্বান জানান।
● েল কথন্দক কযন্দকান একজন সবার সামন্দন এন্দস প্রশতন্দবেন পাঠ করন্দব।
● প্রশতন্দবেন পান্দঠর সময় সকল অংিগ্রহণকারী তা মন্দনান্দযাগ সহকান্দর শুনন্দবন।
● প্রশতন্দবেন পাঠ কিষ হন্দল অংিগ্রহণকারীন্দের প্রশতন্দবেন সিন্দকশ মূল্যায়ন করন্দত বলুন। প্রশতন্দবেন্দন ককান্দনা সমস্যা আন্দে
শকনা বা প্রশতন্দবেন সঠিক হন্দয়ন্দে শকনা তা জানুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের মতামত কিানার পর প্রশতন্দবেন সিন্দকশ ককান্দনা মতামত থাকন্দল বলুন ।
● তারপর প্রশতন্দবেনকারীন্দক এবং তার েলন্দক িন্যবাে শেন্দয় আন্দলাচনা কিষ করুন।
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কাজ ২ : গুন্দণর িারণা

সময়: 1৫ শমশনে

● সবাইন্দক স্বাগত জাশনন্দয় অশিন্দবিন শুরু করুন। কবান্দডশ ৩৫ + ৩৫ + ৩৫ + ৩৫ + ৩৫ + ৩৫ + ৩৫ এরকম একটি বড়
কযান্দগর সমস্যা শলখুন ও অংিগ্রহণকারীন্দের শজন্দজ্ঞস করুন এর উত্তর কত হন্দব। কবশিরভাগ অংিগ্রহণকারী উত্তর বলার পর
দুই/শতন জনন্দক তা বলন্দত শেন তাঁরা কী উপান্দয় সমািানটি কবর কন্দরন্দে। কেিা যান্দব কবশিরভাগ অংিগ্রহণকারী ৩৫ কক ৭
শেন্দয় গুণ কন্দর উত্তর কবর কন্দরন্দে। এবার অংিগ্রহণকারীন্দেরন্দক পয শায়ক্রশমক কযান্দগর সংশক্ষপ্ত রূপ শহন্দসন্দব গুণ-এর পশরচয়
তুন্দল িরুন।
● বতশমান্দন কেশণকন্দক্ষ ‘গুণ’্ এর প্রাথশমক িারণা শিক্ষাথীন্দের কীভান্দব শেন্দয় থান্দকন অংিগ্রহণকারীন্দের শজজ্ঞাসা করুন।
উত্তরগুন্দলা কনাে করুন।
(গুন্দণর িারণা, গুণ্য গুণক গুণফল, নামতা, ২টি সংখ্যার সান্দথ ১ সংখ্যার গুণ, ইতযাশে)
● অংিগ্রহণকারীন্দের শজন্দজ্ঞস করুন উপন্দরর আন্দলাচনায় আসা শবষয়গুন্দলার মন্দধ্য ককান শবষয়টিন্দত কবশি গুরুত্ব প্রোন কন্দরন।
স্বভাবত নামতা কিিান্দনার ককৌিলটি প্রািান্য পান্দব। এর কপ্রশক্ষন্দত গুন্দণর িারণা শনন্দয় আন্দলাচনা করুন। শনন্দচর বন্দক্স প্রেত্ত
শ
িারণাটি ভালভান্দব পন্দড় শনন। প্রন্দয়াজন্দন ইন্টারন্দনে কথন্দক প্রাপ্ত আটিন্দকল
বা গশণত শবষয়ক বই কথন্দক পন্দড় শনন্দজন্দক সমৃদ্ধ
করন্দত পান্দরন।
গুন্দণর িারণা
১) সবার প্রথন্দম গুণ ককন েরকার কসো আন্দগ শিক্ষাথীন্দের কবাোন্দত হন্দব। তার আন্দগই গুণ কান্দক বন্দল কস িারণায় যাওয়া
যান্দব না।
২) এ ব্যাপারটি আকষণশ ীয় করার জন্য শিক্ষাথীন্দের একটি চযান্দলঞ্জ শেন্দত হন্দব। শিক্ষক কেণীকন্দক্ষ প্রন্দবন্দির পূন্দব শই ১০ x
১০ ডে কবান্দডশর মত কন্দর শবশভন্ন আকান্দরর (কযমন ৮ x ৬ বা ৫ x ৭) ডে কবাডশ দতশর / শপ্রন্ট কন্দর শনন্দবন। অথবা ১০ x
১০ ডেন্দবান্দডশ L আকৃশতর কাগজ ব্যবহার কন্দরও শবশভন্ন আকান্দরর ডে কবাডশ কেিান্দনা যায়। তন্দব একো শবষয় কিয়াল
রািন্দবন কযন শিক্ষাথীরা ডে কবান্দড শর আকার আন্দগ কথন্দক ককান্দনাভান্দব জানন্দত না পান্দর। কযমন: শিক্ষক বণ শনার সময়ও
ডে কবান্দডরশ আকার আন্দগ কথন্দক বন্দল শেন্দবন না। আবার, ডে কবান্দড শ ককাথাও কলিা থাকন্দব না কসো ককান আকান্দরর ( ১০
x ১০ বা ৮ x ৬) ডে কবাড শ।
৩) এবার, শিক্ষক কযন্দকান আকান্দরর একটি ডে কবাডশ কেশিন্দয় শিক্ষাথীন্দের প্রশ্ন করুন, এিান্দন কতগুন্দলা ডে আন্দে কক
সবার আন্দগ সঠিকভান্দব বলন্দত পারন্দব? এিান্দন শিক্ষক কমাে ডে সংখ্যা কযন ৫০ এর কবশি না হয় কসটি কিয়াল রািন্দবন।
আর শুধু তাড়াতাশড় উত্তর শেন্দলই হন্দব না, সঠিক উত্তর শেন্দত হন্দব এটিও বুশেন্দয় বলন্দবন। (এই কিলাটি পরবতীন্দত
প্রন্দতযকন্দক আলাো আলাো আকান্দরর ডে কবাডশ শেন্দয়ও করা কযন্দত পান্দর) কযন্দহতু শিক্ষাথীন্দের গুন্দণর িারণা এিনও জান্দন
না, তারা শুধুমাত্র গণনা করন্দত জান্দন এবং কযান্দগর িারণার সান্দথ পশরশচত তাই অবশ্যই তারা একো একো কন্দর গুন্দণ
কবর করন্দব কমাে কয়টি ডে আন্দে। এন্দত অন্দনকো সময় লাগন্দব এবং শিক্ষাথীন্দের কসই গণনা করার সময় শেন্দত হন্দব।
তারা শবশভন্নভান্দব কতগুন্দলা ডে আন্দে গুন্দণ কবর করন্দব। কয ২/৩ জন সবন্দচন্দয় তাড়াতাশড় সঠিকভান্দব গুন্দণ কবর করন্দত
পারন্দব তান্দের সামন্দন শনন্দয় আসুন। তারা শকভান্দব কাজো করন্দলা কসো মুন্দি বলন্দত বলুন অথবা আবার গুন্দণ কেিান্দত
বলুন। এরপর শিক্ষক বলুন, "আশম একো ম্যাশজক/যাদু জাশন। কসই ম্যাশজক শেন্দয় সবার কচন্দয় আন্দগ আশম বন্দল শেন্দত
পারন্দবা কতগুন্দলা ডে আন্দে। কতামরা সামন্দন রািা ডে কবাডশ কথন্দক কযন্দকান একো ডে কবাডশ আমান্দক োও। আশম সান্দথ
সান্দথ বন্দল শেন্দবা কয়ো ডে আন্দে। "এরপর শিক্ষাথীরা ডে কবাডশ পেে কন্দর শেন্দব ( শিক্ষক শুধু ১০x১০ ডে কবাডশ ব্যবহার
কন্দর থাকন্দল L আকৃশত শেন্দয় ডে কবাড শ কেিান্দত বলন্দবন শিক্ষাথীন্দের)। শিক্ষক সান্দথ সান্দথ মন্দন মন্দন গুণ কন্দর উত্তর বন্দল
শেন্দবন। এরপর অবশ্যই শিক্ষাথীন্দের গুু্ন্দণ যাচাই কন্দর কেিন্দত বলুন উত্তর ঠিক আন্দে শকনা। এভান্দব কিলায় শিক্ষন্দকর
অংিন্দ্্ণর ফন্দল শিক্ষাথীন্দের শিক্ষন্দকর সান্দথ আন্দরা কবশি একাত্ম হন্দত পারন্দব। এজন্য, শিক্ষন্দকর কাে কথন্দক কসই যাদুকরী
উপায় শিিন্দত তারা আগ্রহী হন্দব।
৪) শিক্ষক প্রথন্দমই বলন্দবন তার কগাপন ম্যাশজন্দকর নাম হন্দলা "গুন্দণর ম্যাশজক"। তারপর পয শায়ক্রশমক কযান্দগর িারণা
কথন্দক কন্দন্টন্ট কডশলভাশর বুন্দকর ১০.১-১০.৪ এর আইশডয়া অনুসান্দর ব্যাখ্যা করুন গুন্দণর িারণা।
● শিক্ষাথীন্দের গুন্দণর প্রাথশমক িারণা স্পষ্ট করার জন্য শক শক কাজ, কিলা, ফান ইতযাশে করান্দনা যায় অংিগ্রহণকারীন্দের কাে
কথন্দক জানন্দত চান। যশে আশকষ শণীয় ককান ককৌিন্দলর কথা বন্দল তা প্রেিশন্দনর জন্য বলুন।
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সময়: 1০ শমশনে

কাজ ৩: গুণন্দত গুণন্দত গুণ

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১০.১ গুণন্দত গুণন্দত গুণ এর িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক টি েন্দল ৪ টি কন্দর কাপ /প্ল্াশস্টন্দকর কবাতন্দলর পাত্র এবং ১২ টি মান্দব শল সরবরাহ করুন।
●

কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দক কেয়া িাপ অনুসরণ কন্দর কাজটি কন্দর কেিান।

● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় তা শজন্দজ্ঞস করুন। প্রশতটি উপকরণ শিক্ষাথীন্দের সংরক্ষন্দণর উপর গুরুত্ব
শেন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ ৪: ডশমন্দনার গুণ

সময়: ২৫ শমশনে

আন্দগ কথন্দক অংিগ্রহণকারীন্দের প্রেিশন্দনর জন্য অন্দপক্ষাকৃত বড় কাগন্দজ ডে শেন্দয় ১-১০ এর ডশমন্দনা কাডশ দতশর কন্দর রাখুন।
আপনার দতশরকৃত ডশমন্দনা কাডশগুন্দলা প্রেিশন করুন।
‘আনন্দে গশণত শিশি’্কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১০.২ ডশমন্দনার গুণ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজ সিন্ন করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● অংিগ্রহণকারীন্দের ৫/৬ জন কন্দর েন্দল ভাগ কন্দর প্রশত েন্দল ১-১০ এর ডশমন্দনা বানান্দনার জন্য কন্দয়কটি এন্দফার সাইন্দজর
কাগজ শবতরণ করুন। প্রশত েন্দল ১ এর ডশমন্দনা ১০ টি, ২ এর ডশমন্দনা ১০ টি, ৩ এর ডশমন্দনা ১০ টি এভান্দব ১-১০ পয শন্ত ডশমন্দনা
কান্দড শর প্রশতটির ১০ টি কন্দর কমাে ১০০ টি ডশমন্দনা কান্দডশর কসে দতশর করন্দত শেন।
● লোশর করার জন্য আন্দগ কথন্দক দুই কসে কাগন্দজ ১-১০ পয শন্ত সংখ্যা শলন্দি শচরকুে দতশর কন্দর রাখুন। অংিগ্রহণকারী ২/৩ টি
েলন্দক সামন্দন কডন্দক এন্দন আইশডয়াটি কায শপদ্ধশত অনুসান্দর প্রেিশনী পান্দঠর মাধ্যন্দম উপস্থাপন করুন।
● িান্দপ িান্দপ ককানটির পর ককান কাজটি করা লাগন্দব কসটি ঠিক করন্দি প্রন্দয়াজনীয় শনন্দে শিনা প্রোন করুন।
● কেশণকন্দক্ষ ডশমন্দনা বানান্দনার কক্ষন্দত্র সম্ভাব্য সমস্যা ও সমািান এবং কনন্দেন্টটি কিিান্দনার গুরুত্ব শনন্দয় অংিগ্রহণকারীন্দের
সান্দথ আন্দলাচনা করুন। মতামত গ্রহণ করুন ও প্রন্দয়াজনীয় শনন্দে শিনা প্রোন করুন।
কাজ- ৫ : ১০০ ডন্দের গুণ

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১০.৩ ‘১০০ ডন্দের গুণ’ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি সিন্ন করুন:
● প্রন্দতযকটি েন্দল একটি ১০০ ডে শপ্রন্দন্টড কাগজ/ফন্দোকশপ সরবরাহ করুন এবং িি কাগন্দজ কীভান্দব ‘L Shape’্বানান্দনা
যায় তা কেশিন্দয় শেন।
● কীভান্দব ‘L Shape’ শেন্দয় ২টি সংখ্যার গুণফল শিক্ষাথীরা কবর করন্দব তা কেশিন্দয় শেন। প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক কন্দয়কটি
‘L Shape’ বানান্দত বলুন।
● কন্দয়কটি গুন্দণর ইউশনন্দের জন্য শিক্ষকন্দের L shape ও ডেন্দবাডশ ব্যবহার কন্দর গুণফল কবর করন্দত শেন এবং তাঁন্দের
কায শক্রম পয শন্দবক্ষণ করুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন।
কাজ- ৬: ব্লক শেন্দয় গুণ শিশি
সময়: ১৫ শমশনে
আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১০.৪ ব্লক শেন্দয় গুণ শিশি িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি সিন্ন করুন:

● কীভান্দব কাগজ শেন্দয় ব্লক দতশর করা যায় তা কেশিন্দয় শেন এবং প্রন্দতযক েন্দল ব্লক দতশর করার জন্য রশিন কাগজ শেন এবং
ব্লক দতশর করন্দত বলুন।
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● কীভান্দব ব্লক সাশজন্দয় ২টি সংখ্যার গুণফল ব্লক সাশজন্দয় গুন্দণ কবর করন্দত হয় তা কেশিন্দয় শেন।
● শবশনময় শবশি বুোন্দনার জন্য ২×৩ এবং ৩×২ কক ব্লক এর সাহান্দয্য কেিান এবং একটিন্দক ৯০ শডগ্রী ঘুরান্দল অন্যটি পাওয়া
যায়। সুতরাং উভয় কক্ষন্দত্রই গুণফল সমান। এই শবষয়টি অংিগ্রহণকারীন্দের সামন্দন ব্যাখ্যা করুন।

● কেশণকন্দক্ষ শিক্ষাথীন্দের এই িারণাটি কীভান্দব কিিান্দনা যায় তা শনন্দয় অংিগ্রহণকারীন্দের সান্দথ আন্দলাচনা করুন।

সময়: ১০ শমশনে

কাজ- ৭ : ০ এর গুণ

● বতশমান্দন কেশণকন্দক্ষ ‘০ এর গুণ’্এর প্রাথশমক িারণা শিক্ষাথীন্দের কীভান্দব শেন্দয় থান্দকন অংিগ্রহণকারীন্দের শজজ্ঞাসা করুন।
অংিগ্রহণকারীন্দের মধ্য কথন্দক ২/১ জনন্দক সামন্দন এন্দন তাঁন্দেরন্দক উপস্থাপন করন্দত শেন।

● এ আইশডয়াটি উপস্থাপন্দনর কক্ষন্দত্র পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার অপশরহায শ। সকল অংিগ্রহণকারীন্দক শিতীয় কেশণর পাঠ্যপুস্তন্দকর পৃষ্ঠা
নম্বর ৫৮ কবর করন্দত বলুন।

● শিতীয় কেশণর গশণত পাঠ্যপুস্তন্দকর ৫৮ পৃষ্ঠা কথন্দক ‘০ এর গুণ’্এর িারণা সিন্দকশ আন্দলাকপাত করুন।
● অন্যান্য অংিগ্রহণকারীন্দের প্রন্দয়াজনীয় শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন। ককান অস্পষ্টতা থাকন্দল প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।
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চতুথ শশেন
অশিন্দবিন-২ : গুণ-২
ভূশমকা: গুণ এর বড় বড় সমস্যার সমািান করার কক্ষন্দত্র গুণ-এর িারণা থাকার পািাপাশি দ্রুত নামতা মন্দন রািার ককৌিল আয়ত্ত
রািা প্রন্দয়াজন। শকন্তু প্রচশলত পদ্ধশতর নামতা মুিস্থ রািার ককৌিলটি শিক্ষাথীন্দের জন্য কষ্টকর এবং দবজ্ঞাশনকভান্দব সঠিক পদ্ধশত
নয় বন্দল প্রমাশণত। শবশভন্ন উপকরণ ব্যবহার কন্দর আনেোয়কভান্দব এই উন্দেশ্য অজশন সম্ভব যা এই অশিন্দবিন্দনর মূল উন্দেশ্য।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ-

•

নামতা ব্যবহার কন্দর গুণ করন্দত পারন্দব।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষাউপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, কাগজ, বড় আে শ কপপান্দর দতশরকৃত বড় নামতার েক, স্টযাপলার, বড় কন্দর আে শ
কপপান্দর আঁকান্দনা ১-১০০ পয শন্ত লুন্দডার েক ।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ- ১: নামতার সূচনা

সময়: ১০ শমশনে

● নামতা কিিার কক্ষন্দত্র মুিস্থ করার ককৌিলটির ইশতবাচক ও কনশতবাচক শেকগুন্দলা শনন্দয় আন্দলাচনা করুন। আন্দলাচনায় সবাইন্দক
অংিগ্রহন্দণর জন্য উৎসাশহত করুন। বন্দক্স নামতা কিিার কক্ষন্দত্র মুিস্থ করার ককৌিল সিশকশত কলিাটি পন্দড় শনন।
নামতা মুিস্থ ককৌিন্দলর ইশতবাচক ও কনশতবাচক শেকসমূহ
নামতা হল গুন্দণর একক, এক অন্দের দুইটি সংখ্যার গুণগুন্দলাই নামতার ইউশনে বা একক। বড় গুণ করার প্রশক্রয়ান্দত এই
কোে ইউশনেগুন্দলা মন্দন রািার প্রন্দয়াজন আন্দে নতুবা সময় কবশি লান্দগ।
তন্দব নামতা ককাথা কথন্দক আসল, শকংবা ককন েরকার, কীভান্দব নামতা বানান্দনা যায় তা না কজন্দন না বুন্দেই বড় বড় নামতা
মুিস্থ করা কিন্দনা একটি শিশুর জন্য ভাল দৃষ্টান্ত নয়। না বুন্দে মুিস্থ করন্দল র্ভন্দল যাওয়ার সুন্দযাগ দতশর হয়। আর কিনও
র্ভল করন্দলও শনন্দজ যাচাই করার সুন্দযাগ থান্দক না।
একজন শিক্ষাথী যশে কযাগ কন্দর নামতা বানান্দনার ককৌিল জান্দন এবং বারবার নামতা দতশর কন্দর তাহন্দল অবন্দচতনভান্দবই
তান্দের নামতা আত্মস্থ হন্দব। এবং র্ভন্দল কগন্দলও ককৌিল প্রন্দয়াগ কন্দর তারা শজশনসো সমািান করন্দত পারন্দব।
কাজ- ২: ডশমন্দনান্দত নামতা

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১০.৫ এর ডশমন্দনান্দত নামতা িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● েলীয়ভান্দব লোরীর মাধ্যন্দম সংখ্যা শনি শারণ করুন।
● আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর বণ শনা অনুযায়ী ডশমন্দনা সাশজন্দয় কনাে িাতায় নামতা শলিন্দত বলুন। ডশমন্দনার
ডে গুন্দণ নামতা শলিন্দত হন্দব।
● পুিশপন কবান্দডশ পূন্দব শ দতশর কন্দর রািা আপনার নামতার েকটি োশনন্দয় শেন ও প্রশত েলন্দক এন্দক এন্দক সামন্দন এন্দস শনজ শনজ
নামতা েন্দক শলন্দি পুন্দরা েকটি ভরাে করন্দত শেন।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন।
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কাজ- ৩: শসন্দক্রে কডার

সময়: 1৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১০.৭ শসন্দক্রে কডার িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক শসন্দক্রে কডার বানান্দনার জন্য এন্দফার সাইন্দজর একটি কন্দর কাগজ সরবরাহ করুন।
● শসন্দক্রে কডার দতশরর ককৌিলটি কেশিন্দয় শেন এবং প্রন্দতযকন্দক দতশর করন্দত বলুন।
● এবার লোশরর মাধ্যন্দম শনজ সংখ্যাটি শনি শারণ কন্দর শনন্দত বলুন এবং কায শপদ্ধশত অনুযায়ী শসন্দক্রে কডারটি পূণ শ করন্দত বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। পয শায়ক্রশমক কযান্দগর মাধ্যন্দম নামতা দতশর হয় এই িারণাটি
শনন্দয় আন্দলাচনা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ- ৪: বড় গুণ

সময়: 1০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১০.১১ বড় গুণ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● একটি গুন্দণর সমস্যা কবান্দড শ শলন্দি কীভান্দব ব্লক শেন্দয় বড় গুণ করন্দত হয় তা ব্লক এর মাধ্যন্দম প্রেিশন করুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় তা শজন্দজ্ঞস করুন। প্রশতটি উপকরণ শিক্ষাথীন্দের সংরক্ষন্দণর উপর গুরুত্ব
শেন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ- ৫: গুন্দণর সাপ লুন্দডা

সময়: ২০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১০.১২ গুন্দণর সাপলুন্দডা িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● েলীয়ভান্দব ১-১০০ সংখ্যার লুন্দডার েক বানান্দনার জন্য এন্দফার সাইন্দজর একটি কন্দর কাগজ সরবরাহ করুন এবং বানান্দত
বলুন।
● প্রন্দতযক েন্দল লুন্দডার কবাডশ ও েক্কা সরবরাহ কন্দর আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর বণ শনা কমাতান্দবক কিলন্দত
বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচ
কাজ- ৬: শসমুন্দলিন (প্রেিশন পাঠ)

সময়: ২০ শমশনে

সকল অংিগ্রহণকারীন্দেরন্দক “আনন্দে গশণত শিশি”্কনন্দেন্ট কডশলভাশর বইন্দয়র আইশডয়া নং ১০.৮ (নামতার হাশি) ও ১০.১০
(েন্দির মজা) পড়ন্দত বলুন। আইশডয়া দু’টি শসমুন্দলিন কন্দর কেশণ কায শক্রম পশরচালনার জন্য অংিগ্রহণকারীন্দের মধ্য কথন্দক দুইটি
েল শনি শারণ কন্দর শেন ও অনুিীলন পাঠ প্রোন্দনর জন্য প্রস্তুশত শনন্দত ১০ শমশনে সময় শেন। “আনন্দে গশণত শিশি”্ কনন্দেন্ট
কডশলভাশর বইন্দয়র আইশডয়ায় উশেশিত কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর পাঠ উপস্থাপন করন্দত হন্দব।
● প্রস্তুশতকালীন সমন্দয় প্রন্দয়াজনীয় উপকরণ সরবরাহ করুন ও প্রন্দয়াজনীয় সহন্দযাশগতা প্রোন করুন।
● পড়া কিন্দষ প্রশত েল কথন্দক ১ জনন্দক বাোই করুন ও শসমুন্দলিন্দনর মাধ্যন্দম আইশডয়া উপস্থাপন করন্দত বলুন। প্রশত আইশডয়া
শসমুন্দলিন্দনর জন্য জন্য ৫ শমশনে সময় কেঁন্দি শেন। শসমুন্দলিনকান্দল সময় স্বল্পতার জন্য আন্দবগ দতশর, পূব শজ্ঞান যাচাই ইতযাশে
না কন্দর শুধু িাপগুন্দলা অনুসরণ কন্দর িাস শনন্দত বলুন।
● আইশডয়া উপস্থাপনা কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন ও ককান প্রকার অস্পষ্টতা কথন্দক থাকন্দল তা
আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
● সকলন্দক িন্যবাে শেন্দয় অশিন্দবিন সমাশপ্ত কর্ঘাষণা করুন।
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চতুথ শ শেন
অশিন্দবিন-৩ : ভাগ
ভূশমকা: চারটি প্রিান গাশণশতক প্রশক্রয়ার একটি ভাগ। ভান্দগর প্রশক্রয়া প্রাথশমক পয শান্দয়র শিক্ষাথীন্দের জন্য কবাো একটি চযান্দলশঞ্জং
শবষয়। তাই ভান্দগর িারণা ঠিকভান্দব কিিান্দত হন্দল আন্দস্ত আন্দস্ত তা কিিান্দত হন্দব। শবশভন্নভান্দব ভান্দগর িারণা কবাোর জন্য
শিক্ষাথীন্দের সুন্দযাগ শেন্দত হন্দব। ভান্দগর প্রশক্রয়ার অন্তগতশ ব্যাপারগুন্দলা অথ শাৎ পয শায়ক্রশমক শবন্দয়ান্দগর মাধ্যন্দম ভাগ, গূন্দণর শবপরীত
প্রশক্রয়া শহন্দসন্দব ভাগ, এই িারণাগুন্দলা একজন শিক্ষাথীর শবস্তাশরত জানা থাকন্দল ভশবষ্যন্দত কস ভান্দগর প্রশক্রয়ার কভতরগত প্রশক্রয়া
সহন্দজই বুেন্দত পারন্দব।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

ভান্দগর প্রাথশমক িারণা বণ শনা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

২য় কেশণর গশণত পাঠ্যপুস্তক (অংিগ্রহণকারী প্রন্দতযক প্রশিক্ষণাথীর জন্য ১টি কন্দর), পয শাপ্ত পশরমাণ
মারন্দবল, কততুন্দলর শবশচ, কবাতাম বা কাঠি।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ ১: ভান্দগর িারণা

সময়: ১৫ শমশনে

সকল অংিগ্রহণকারীন্দক ২য় কেশণর গশণত বই সরবরাহ করুন। প্রন্দতযক গ্রুপন্দক বইন্দয়র ভাগ অংিটি ভান্দলা কন্দর কেিন্দত বলুন।
বই কথন্দক প্রন্দতযক েলন্দক শনন্দচর পন্দয়ন্টগুন্দলা কবর করন্দত উৎসাশহত করুন। প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।
•

শিতীয় কেশণন্দত ভাগ সংক্রান্ত কী কী িারণা কিিান্দনা েরকার?

•

এই িারণাগুন্দলা ককন কিিা প্রন্দয়াজন?

•

এই িারণাগুন্দলা কিিান্দত কী কী পূব শ িারণা থাকা প্রন্দয়াজন?

•

সব েন্দলর কথন্দক পন্দয়ন্টগুন্দলা শুন্দন একটি শিপ চান্দে শ বা কবান্দড শ শলখুন।

•

অংিগ্রহণকারীন্দের মধ্য হন্দত ২/৩ জনন্দক শজন্দজ্ঞস করুন, ভান্দগর এই িারণাগুন্দলা তাঁরা িান্দস কীভান্দব পাঠোন কন্দরন।

•

এরপর গশণন্দতর ভান্দগর িারণা শনন্দয় আন্দলাচনা করুন। প্রশিক্ষণাথীন্দের আন্দলাচনায় কযসব শবষয় চন্দল এন্দসন্দে কসগুন্দলার
শবস্তাশরত আন্দলাচনা প্রন্দয়াজন কনই। তন্দব ভান্দগর মূল গাশণশতক িারণা কী, কীভান্দব ভাগ প্রশক্রয়া সিন্ন করা হয়, বাস্তব জীবন্দন
আমরা ককাথায় ককাথায় ভাগ ব্যবহার কশর তা আন্দলাচনা করুন। এই অংন্দির সমৃদ্ধ আন্দলাচনার জন্য প্রন্দয়াজন্দন শবশভন্ন গশণত
বই ও ইন্টারন্দনন্দের সহায়তা শনন্দত পান্দরন।
ভান্দগর িারণা
শিক্ষাথী ভান্দগর িারণা লাভ করন্দব দুটি িান্দপ:
১। প্রথন্দম আইশডয়া ১১.১ এবং ১১.২ কত বশণ শত প্রশক্রয়ায় মাধ্যন্দম শিক্ষাথী শনন্দজ কথন্দক বুেন্দত পারন্দব ভাগ প্রশক্রয়া ককন
আমান্দের প্রন্দয়াজন।
২। পরবতীন্দত আইশডয়া ১১.৩ এর মাধ্যন্দম “গুণ ও ভাগ দুটি শভন্ন এবং শবপরীত প্রশক্রয়া”্এই কথার অথ শ সিন্দকশ স্পষ্ট
িারাণা লাভ করন্দব।
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িাপ ১ এর শনন্দে শিনা:
আইশডয়া ১১.১ এবং ১১.২ এর কাজগুন্দলা এন্দককো কিলার মন্দতা কন্দর উপস্থাপন করন্দবন।
অথ শাৎ, শুরুন্দতই ভাগ কয একটি গাশণশতক প্রশক্রয়া এটি বলা যান্দব না।
শিক্ষাথীন্দের কিলার শনয়ম/ লক্ষয শকছু শজশনস ( মান্দব শল, কলম, কপশিল ইতযাশে) সবার মান্দে সমানভান্দব ভাগ কন্দর
কেওয়ার কথা বলুন। সমানভান্দব ভাগ কন্দর কেওয়া অথ শ প্রন্দতযন্দক কযন সমানসংখ্যক শজশনস পান্দব, ককউ কান্দরা কচন্দয় কম
বা কবশি পান্দব না- এই িারণাটুকুই শিক্ষাথীন্দের সহজভান্দব বুশেন্দয় শেন। প্রন্দয়াজন্দন শকছু কোে সংখ্যা শেন্দয় (৪ ো মান্দব শল
২ জন্দনর মান্দে ভাগ কন্দর) উোহরণ শেন্দয় কিলার শনয়মো বুশেন্দয় শেন।
এরপর শিক্ষাথীন্দের শনন্দজন্দের মন্দতা কন্দর কিলন্দত শেন। প্রথমবান্দর হয়ন্দতা তারা ঠিকমন্দতা সমান ভাগ করন্দত পারন্দব না।
এন্দক্ষন্দত্র তান্দের সঠিক উত্তর সরাসশর বন্দল শেন্দত হন্দব না। শিক্ষাথীন্দের Trial and Error এর মাধ্যন্দম বারবার
কচষ্টা কন্দর কিিার সময় এবং সুন্দযাগ কন্দর শেন। তারপরও যশে ককান শিক্ষাথী ঠিকমত সমান ভাগ করন্দত না পান্দর তিন
তান্দক আবার শনয়মো বুশেন্দয় শেন্দয় সাহায্য করুন। এন্দক্ষন্দত্র সরাসশর সমান ভাগ শকভান্দব করন্দব কসই উপায় বন্দল কেওয়ার
প্রন্দয়াজন কনই। একজন শিক্ষাথী অন্যন্দের কচন্দয় কম বা কবশি কপন্দয়ন্দে এইজন্য ভাগ সমান সমান হয়শন, এভান্দব তুলনা
কন্দর বুশেন্দয় শেন।
সবন্দিন্দষ শিক্ষক শনন্দজ আন্দরকবার শকভান্দব সমান ভান্দগ ভাগ করন্দত হয় কেশিন্দয় শেন্দবন।
িাপ ২ এর শনন্দে শিনা:
আইশডয়া ১১.৩ অনুসান্দর শিক্ষাথীন্দের কিলার মাধ্যন্দম গুণ এবং ভান্দগর শবপরীত সিন্দকশর ব্যাপান্দর িারণা শেন । কমাে
শজশনন্দসর সংখ্যা এবং কতজন শিক্ষাথীর মান্দে শজশনসগুন্দলা সমানভান্দগ ভাগ কন্দর কেওয়া হন্দব , কসই সংখ্যা পশরবতশন
কন্দর বারবার কিলাটি কিলন্দত শেন। এভান্দব একসময় শিক্ষাথীরা শনন্দজরাই গুণ এবং ভান্দগর মন্দধ্য সিকশ অনুমান করন্দত
পারন্দব। শিক্ষাথীন্দের অনুমান গুরুন্দত্বর সান্দথ শুনুন এবং র্ভল হন্দল আবান্দরা অনুমান করন্দত উৎসাশহত করুন। সবন্দিন্দষ
তান্দের কান্দে গুণ ও ভান্দগর শবপরীত সিকশ ব্যাখ্যা করুন। তারপর পাঠ্যপুস্তন্দক কেওয়া অনুিীলনীর কথন্দক ভান্দগর কিলা
কিলন্দত শেন।

কাজ ২: মান্দব শল ভাগাভাশগ

সময়: ২০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১১.১ মান্দব শল ভাগাভাশগ িাপসমুহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক েলন্দক এক কাপ বা পান্দত্র ১২টি মান্দব শল/কততুন্দলর শবশচ/কবাতাম/কাঠি প্রোন করুন। প্রন্দয়াজনীয় শনন্দে শিনা প্রোন কন্দর
“মান্দব শল ভাগ”্কাজটি অংিগ্রহণকারীন্দের শেন্দয় কশরন্দয় শনন।
● কাজটি করা কিন্দষ কীভান্দব এই কাজ কেশণকন্দক্ষ শিক্ষাথীন্দের কশরন্দয় ভান্দগর প্রাথশমক িারণা কেওয়া যায় তা বণ শনা করুন।
● এই কাজটি করান্দত প্রন্দয়াজনীয় উপকরণ কীভান্দব সংগ্রহ করা যায় তা শনন্দয় শিক্ষকন্দের সন্দি আন্দলাচনা করুন। এোড়া এই
কাজ িান্দস করান্দত কী কী চযান্দলন্দঞ্জর মুন্দিামুশি হওয়া লাগন্দত পান্দর তাও আন্দলাচনা করুন।
কাজ ৩: স্টযান্ড আপ

সময়: ২০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১১.২ স্টযান্ড আপ িাপসমুহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রশিক্ষণকন্দক্ষ কিালা জায়গায় ৩০জন অংিগ্রহণকাশরন্দকন্দক লাইন্দন োঁড় কশরন্দয় শবশভন্নভান্দব লাইন দতশর করার শনন্দে শিনা
শেন।
● একজন অংিগ্রহণকাশরন্দক কমাে মানুন্দষর সংখ্যা, লাইন্দনর সংখ্যা ও সব শন্দমাে কয়টি লাইন তা কবান্দডশ এন্দস শলিন্দত বলুন।
● কাজটি করা কিন্দষ কীভান্দব এই কাজ কেশণকন্দক্ষ শিক্ষাথীন্দের কশরন্দয় ভান্দগর প্রাথশমক িারণা কেওয়া যায় তা শনন্দয় আন্দলাচনা
করুন।
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কাজ ৪: গুণ ভান্দগর দবপরীতয

সময়: ২০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১১.৩ গুণ ভান্দগর দবপরীতয িাপসমুহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● কযন্দকান ২টি েন্দলর মন্দধ্য কিলাটি হন্দব। ১ম েলন্দক ১২টি মান্দব শল ভশতশ কাপ শেন এবং ৩জন্দনর মন্দধ্য সমানভান্দব ভাগ কন্দর
শনন্দত বলুন। অন্যেলন্দক বলুন কান্দপ কমাে মান্দব শল কয়টি শেল?
● ককান প্রশক্রয়ায় কমাে মান্দব শন্দলর সংখ্যা কবর করা হন্দয়ন্দে, তা বলন্দত বলুন। এবার, গাশণশতক ভাষায় গুণ কয ভান্দগর শবপরীত
তা কবান্দড শ শলন্দি কেশিন্দয় শেন।
● কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন।
কাজ ৫: শসমুন্দলিন (পাঠ অনুিীলন)

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১১.৫ (আরও ভান্দগর শনয়ম) অনুিীলন পাঠ উপস্থাপন কন্দর কেিান্দনার
জন্য সবাইন্দক পড়ন্দত অনুন্দরাি করুন।
● প্রস্তুশতকালীন সমন্দয় প্রন্দয়াজনীয় উপকরণ সরবরাহ করুন ও প্রন্দয়াজনীয় সহন্দযাশগতা প্রোন করুন।
● পড়া কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের ১ জনন্দক শনব শাচন কন্দর সামন্দন এন্দন তান্দেরন্দক এই আইশডয়াটি কীভান্দব কেশণকন্দক্ষ প্রন্দয়াগ
করা হন্দব তা উপস্থাপন করন্দত বলুন।
● শসমুন্দলিনকান্দল সময় স্বল্পতার জন্য আন্দবগ দতশর, পূব শজ্ঞান যাচাই ইতযাশে না কন্দর শুধু িাপগুন্দলা অনুসরণ কন্দর িাস শনন্দত
বলুন।
● আইশডয়া উপস্থাপনা কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন ও ককান প্রকার অস্পষ্টতা কথন্দক থাকন্দল তা
আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
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চতুথ শ শেন
অশিন্দবিন-৪ : ভগ্াংি
ভূশমকা: ভগ্াংি গশণন্দতর একটি গুরুত্বপূণ শ শবষয়। শবন্দিষ কন্দর প্রাথশমক স্তন্দরর শিক্ষাথীন্দের শনকে এটি একটি জঠিল শবষয় শহন্দসন্দব
শবন্দবশচত হয়। কারণ এোন্দক অন্দনক সময় িাঁিাঁ- এর (tricky) মত মন্দন হয়। তাই এই শবষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ব্যবহাশরক
কাজ ও বাস্তব জীবন্দন প্রন্দয়ান্দগর অশভজ্ঞতা কান্দজ লাগান্দত হন্দব। শবশভন্ন কান্দজর মাধ্যন্দম ১টি বস্তু সমানভান্দব ভাগ কন্দর অন্দি শক
এবং অসমানভান্দব ভাগ কন্দর অন্দি শক না হওয়া, চতুথ শাংি শচনা, ১/২ ও ১/৪ এর কিলার মধ্য শেন্দয় ভগ্াংন্দির িারণা স্পষ্ট করার
প্রন্দচষ্টা কনয়া হন্দয়ন্দে। শিক্ষাথীরা শনন্দজন্দের দতশর উপকরণ ব্যবহার কন্দর িারাবাশহকভান্দব কাজগুন্দলা করার মাধ্যন্দমই এর িারণা
লাভ করন্দব।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

শিতীয় কেশণর উপন্দযাগী ভগ্াংন্দির িারণা ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, দুইটি কলবু/আলু/কগালাকৃশত বস্তু, ছুশর, শভন্ন আকান্দরর সাো কাগজ (চারন্দকানা,
বৃত্তাকার কাগজ), কপাস্টারন্দপপার, শিপচাে শ, মাকশার কপন, কপপার স্টযান্ড, কবাডশ।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ ১: ভগ্াংন্দির িারণা

সময়: ২০ শমশনে

● সকল অংিগ্রহণকারীন্দক ২য় কেশণর গশণত বই সরবরাহ করুন। প্রন্দতযক গ্রুপন্দক বইন্দয়র ভগ্াংি অংিটি ভান্দলা কন্দর কেিন্দত
বলুন। বই কথন্দক প্রন্দতযক েলন্দক শনন্দচর পন্দয়ন্টগুন্দলা কবর করন্দত উৎসাশহত করুন। প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।
o

শিতীয় কেশণন্দত ভগ্াংি সংক্রান্ত কী কী িারণা কিিান্দনা েরকার?

o এই িারণাগুন্দলা ককন কিিা প্রন্দয়াজন?
o এই িারণাগুন্দলা কিিান্দত কী কী পূব শ িারণা থাকা প্রন্দয়াজন?
o সব েন্দলর কথন্দক পন্দয়ন্টগুন্দলা শুন্দন একটি শিপ চান্দে শ বা কবান্দডশ শলখুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের মধ্য হন্দত ২/৩ জনন্দক শজন্দজ্ঞস করুন, ভগ্াংন্দির এই িারণাগুন্দলা তাঁরা িান্দস কীভান্দব পাঠোন কন্দরন।
● এরপর গশণন্দতর ভগ্াংন্দির িারণা শনন্দয় আন্দলাচনা করুন। প্রশিক্ষণাথীন্দের আন্দলাচনায় কযসব শবষয় চন্দল এন্দসন্দে কসগুন্দলার
শবস্তাশরত আন্দলাচনা প্রন্দয়াজন কনই। তন্দব ভগ্াংন্দির মূল গাশণশতক িারণা, ভগ্াংি ও িন্ডাংন্দির মন্দধ্য পাথ শকয, বাস্তব জীবন্দন
ভগ্াংি কীভান্দব আমান্দের কান্দজ লান্দগ ইতযাশে শনন্দয় আন্দলাচনা করুন।
ভগ্াংন্দির িারণা:
শিক্ষাথীন্দের অজান্দন্তই তান্দের মান্দে ভগ্াংন্দির িারণা থান্দক। কযমন: তারা যিন ফল িায় (কপয়ারা শকংবা কমলা শকংবা
আন্দপল) কসো কন্দয়কো টুকন্দরা কন্দর িায়। জেশেন্দন ককক কাোর সময় তারা কসটিন্দক অন্দনকগুন্দলা ভাগ কন্দর। এভান্দব,
একটি শজশনসন্দক অন্দনকগুন্দলা অংন্দি ভাগ করার ব্যাপারটি তারা অবন্দচতন মন্দন িারণ কন্দর, শকন্তু তারা জান্দন না কয এটিই
ভগ্াংি শক না। শিক্ষাথীন্দের ভগ্াংন্দির গাশণশতক িারণা কেয়ার সময় তান্দের দেনশেন জীবন্দনর শবশভন্ন বস্তুর সান্দথ এই
িারণার সমন্বয় করন্দত হন্দব, তাহন্দল তান্দের শচন্তার জায়গাো আরও প্রসাশরত হন্দব।
ভগ্াংি শনন্দয় আন্দলাচনার শুরুন্দত কয প্রশ্নটি চন্দল আন্দস তা হন্দলা, ভগ্াংি বলন্দত শক কবাোয়? খুব সহজভান্দব বলন্দল, একটি
পূণ শ বস্তু বা শজশনসন্দক সমান কন্দয়কটি অংন্দি ভাগ করন্দল প্রন্দতযকটি সমান অংিই হন্দব কগাো
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বস্তুটির একটি ভগ্াংি। কযমন: একটি বড় কাগজন্দক যশে ঠিক মাে বরাবর ককন্দে ২ ভাগ করা হয় তন্দব প্রশতটি অংি হন্দব
বড় কাগজটির ১/২ বা অন্দি শক। একইভান্দব, একটি লাঠিন্দক সমান ৪টি অংন্দি ভাগ করন্দল প্রশতটি অংি হন্দব বড় লাঠিটির
১/৪ বা এক চতুথ শাংি। এভান্দব, শবশভন্ন উোহরণ শেন্দয় এই শজশনসটি ব্যাখ্যা করা যায়।
প্রশ্ন হন্দলা, একটি বস্তু যশে অসমান কন্দয়কটি অংন্দি বা িন্দন্ড ভাগ হয় তাহন্দল তান্দক শক বলা হন্দব? কসটিও শক ভগ্াংি হন্দব?
নাশক তান্দক িন্ডাংি শকংবা টুকরা বন্দল আলাো করন্দত হন্দব? প্রাতযশহক জীবন্দন আমরা িন্ড/টুকরা িব্দ শবশভন্নভান্দব ব্যবহার
কন্দর থাশক। কযমন: একটি কান্দচর গ্লাস কভন্দি কগন্দল আমরা বশল গ্লাসটি কন্দয়ক িন্ড হন্দয় কগন্দে শকংবা কন্দয়ক টুকরা হন্দয়
কগন্দে। শকন্তু গাশণশতকভান্দব গ্লান্দসর প্রশতটি িন্ডন্দক সংজ্ঞাশয়ত করন্দত চাইন্দল তিন আর িন্ড শকংবা টুকরার ককান অশস্তত্ব
থান্দক না, তিন আমান্দের ভগ্াংন্দির সাহায্য শনন্দত হয়। অথ শাৎ, গশণন্দতর জগন্দত শুধুমাত্র ভগ্াংি িারণাটিই আন্দে, িন্ডাংি
শকংবা টুকন্দরা বন্দল আলাো ককান িারণা কনই। আমরা যশে গ্লান্দসর উোহরন্দণ শফন্দর যাই, িরা যাক: একটি গ্লাস কভন্দি শতন
ভাগ বা অংি হন্দলা এবং কমন্দপ কেিা কগন্দলা গ্লান্দসর অংিগুন্দলা কগাো গ্লাসটির যথাক্রন্দম ১/৩ অংি, ২/৫ অংি এবং ৪/১৫
অংি। এিান্দন গ্লান্দসর এন্দকক অংন্দির দের্ঘ শয এন্দকক রকম, আপাতদৃশষ্টন্দত মন্দন হয় এন্দের ককানটিই ভগ্াংি হন্দব না কযন্দহতু
এরা সমান অংন্দি ভাগ হয়শন, শকন্তু গাশণশতকভান্দব প্রকাি করার জন্য আমান্দের ভগ্াংন্দির সাহায্যই শনন্দত হন্দয়ন্দে। তাই,
একটি বস্তু কন্দয়কটি সমান শকংবা অসমান অংন্দি ভাগ কহাক, প্রন্দতযকটিন্দকই আমরা ভগ্াংি বলন্দবা।
কাজ ২ : বাস্তব উপকরন্দণ অন্দি শক পশরশচশত

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৩.১ বাস্তব উপকরন্দণ অন্দি শক পশরশচশত অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর
িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● গন্দল্পর মাধ্যন্দম (শিিা ও করজার রুটি ভান্দগর গল্প) অন্দি শক কচনান্দনার কাজটি সবাইন্দক কন্দর কেিান।
●

এরপর বৃত্তাকার কাগজ সমান দুইভাগ করা (অন্দি শক) এবং অসমান দুইভাগ করার কাজটি সবাইন্দক শনন্দয় করুন।

● ১/২ জন অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব কেশণন্দত এই কাজটি করান্দনা যায় কসটি শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন। এোড়াও, অন্যন্দকান উপকরণ ব্যবহার কন্দর এই আইশডয়া বাস্তবায়ন করা যায় শক না কস
সিন্দকশও মতামত শনন ।
কাজ 3 : শবশভন্ন ভান্দব অন্দি শক শচশন

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি এর আইশডয়া ১৩.২ নানানভান্দব অন্দি শক শচশন অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:শ
● একটি আয়তাকার/বগাকার/বৃত্তাকার
কাগজন্দক সমান দুই ভাগ কন্দর আবার অন্দি শন্দকর িারণা প্রোন করুন।
● আইশডয়ার একবান্দর কিন্দষ শিক্ষাথীরা কযন অন্দি শকন্দক গাশণশতক ভাষায় শলিন্দত সক্ষম হয়, এই ব্যাপারটি অংিগ্রহণকারীন্দের
বার বার কজার শেন্দয় বলুন।
● ১/২ জন অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় কসটি শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ 4: নানানভান্দব এক চতুথ শাংি শচশন

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৩.৩ নানানভান্দব এক চতুথ শাংি শচশন অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর
িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:শ
● একটি আয়তাকার/বগাকার/বৃত্তাকার
কাগজন্দক সমান চার ভাগ কন্দর এক চতুথ শাংন্দির িারণা প্রোন করুন।
● আইশডয়ার একবান্দর কিন্দষ শিক্ষাথীরা কযন এক চতুথাশ ংিন্দক গাশণশতক ভাষায় শলিন্দত সক্ষম হয়, এই ব্যাপারটি
অংিগ্রহণকারীন্দের বার বার কজার শেন্দয় বলুন।
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● ১/২ জন অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় কসটি শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার
অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ 5: অন্দি শক ও এক চতুথ শাংন্দির সিকশ

সময়: ২৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৩.৪ অন্দি শক ও এক চতুথ শাংন্দির সিকশ অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর
িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি করুন। কান্দজর মূু্ল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● অংিগ্রহণকারীন্দের প্রন্দতযকন্দক কিলাটি কিলার জন্য প্রন্দয়াজনীয় উপকণ (কিলার কবাডশ, ভগাংি শলিা কাগজ, কিলার গুটি)
বানান্দনার শনন্দে শিনা প্রোন করুন।
● দুইজন্দনর েন্দল ভাগ হন্দয় কিলাটি কিলার জন্য অংিগ্রহণকারীন্দের শনন্দে শিনা শেন। শনয়মানুসান্দর সবাই কিলন্দত পারন্দে শক না
কসশেন্দক কিয়াল রাখুন।
● দেবচয়ন্দনর মাধ্যন্দম ১/২ জন অংিগ্রহণকারীন্দক এই কিলাটির উন্দেশ্য শনন্দয় শজন্দজ্ঞস করুন। এন্দকবান্দর কিন্দষ কিলাটির উন্দেশ্য
আপশন পশরষ্কার কন্দর বলুন। শিক্ষাথীরা কেশণকন্দক্ষ যান্দত কন্দর কিলার মন্দধ্যই ১/২ এবং ১/৪ সিকশ বুন্দে কফলন্দত পান্দর, এই
শবষন্দয় অংিগ্রহণকারীন্দেরন্দক সন্দচষ্ট থাকন্দত বলুন।
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পঞ্চম শেন
অশিন্দবিন-১ : আন্দগর শেন্দনর কায শক্রন্দমর পয শান্দলাচনা এবং বাংলান্দেশি মুদ্রা ও কনাে
ভূশমকা: মানব সভযতার একটি তাৎপয্যশপুণ শ আশবোর হন্দলা ‘মুদ্রা’। ব্যবসা বাশণন্দজযর প্রন্দয়াজন্দনর তাশগন্দেই মুদ্রার প্রন্দয়াজনীয়তা
কেিা কেয়। কক্রতা ও শবন্দক্রতার সিন্দকশর মন্দধ্য মুদ্রা একটি মাধ্যম শহন্দসন্দব কাজ কন্দর। শিক্ষাথীরা অন্দনন্দকই বাংলান্দেিী কনাে ও
মুদ্রার সান্দথ পশরশচত। তাই শিক্ষাথীন্দের বাস্তব অশভজ্ঞতার শভশত্তন্দত গশনন্দতর িারণাসমুহ প্রন্দয়াগ করা হন্দয়ন্দে। কেশণ পাঠন্দক
আকষ শনীয় করার জন্য পাজল কগইন্দমর মাধ্যন্দম শিক্ষাথীরা শবশভন্ন শবশভন্ন আলাো অংি শনন্দয় সুক্ষয শচন্তার মধ্য শেন্দয় একটি পুণ শাি
বস্তু দতশর করন্দত শিিন্দব। তাোড়া সহজলভয উপকরণ ব্যবহার কন্দর আনেময় পশরন্দবন্দি বাংলান্দেিী কনাে ও মুদ্রা সংশিষ্ট কেশণ
কায শক্রম পশরচালনা করন্দত পারন্দবন। তাোড়া শিক্ষাথীন্দের শবশভন্ন অংি একত্র কন্দর একটি পুণ শাি বস্তুর বানান্দনার মধ্য শেন্দয়
সমন্বন্দয়র িারণা লাভ করন্দব এবং মুদ্রা প্রন্দয়াগ সিন্দকশ িারণা লাভ করন্দব।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

বাংলান্দেন্দি প্রচশলত সকল মুদ্রা ও কনাে সিন্দকশ ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

১২০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, মাকশার, চক, কবাডশ, িাম, আে শ কপপার, বাংলান্দেন্দি প্রচশলত সকল মুদ্রা ও কনাে,
কাঁশচ।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: আন্দগর শেন্দনর কায শক্রন্দমর পয শান্দলাচনা

সময়- ৩০ শমশনে

●

সহায়ক অংিগ্রহণকারীন্দের সবাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাশনন্দয় শেন্দনর কায শক্রম শুরু করন্দবন। সহায়ক সবাইন্দক সাশরবদ্ধভান্দব োশড়ন্দয় সুন্দর সুন্দর
জাতীয় সংগীত গাইন্দত বলুন। সহায়ক শনন্দজও অংিগ্রহণকারীন্দের সন্দি গাইন্দবন ।

●

সহায়ক োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযাশয় শনশে শষ্ট েলন্দক পূব শবতী শেন্দনর কায শক্রম আরও একবার মূল্যায়ন করার জন্য মূল্যায়ন েলন্দক
আহ্বান জানান।

●

মূল্যায়ন েল তান্দের গৃহীত পদ্ধশত অবলম্বন কন্দর সকন্দলর অংিগ্রহন্দণর পূব শবতী শেন্দনর শিিন মূল্যায়ন করন্দবন।

●

শিিন মূল্যায়ন্দনর পর োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযায়ী শনশে শষ্ট েলন্দক প্রশতন্দবেন পাঠ করার জন্য আহ্বান জানান।

●

েল কথন্দক কযন্দকান একজন সবার সামন্দন এন্দস প্রশতন্দবেন পাঠ করন্দব।

●

প্রশতন্দবেন পান্দঠর সময় সকল অংিগ্রহণকারী তা মন্দনান্দযাগ সহকান্দর শুনন্দবন।

●

প্রশতন্দবেন পাঠ কিষ হন্দল অংিগ্রহণকারীন্দের প্রশতন্দবেন সিন্দকশ মূল্যায়ন করন্দত বলুন। প্রশতন্দবেন্দন ককান্দনা সমস্যা আন্দে শকনা বা
প্রশতন্দবেন সঠিক হন্দয়ন্দে শকনা তা জানুন।

●

অংিগ্রহণকারীন্দের মতামত কিানার পর প্রশতন্দবেন সিন্দকশ ককান্দনা মতামত থাকন্দল বলুন ।

●

তারপর প্রশতন্দবেনকারীন্দক এবং তার েলন্দক িন্যবাে শেন্দয় আন্দলাচনা কিষ করুন।
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কাজ- 2: মুদ্রা পশরচয়

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৫.১ মুদ্রা পশরচয় িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকাশরন্দক পাঠ্যপুস্তন্দকর ৮১ পৃষ্ঠা খুলন্দত বলুন এবং আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর গল্পটি
বলুন।
● িান্দপ িান্দপ যিন কয মুদ্রা বা কনাে প্রন্দয়াজন তা কেিান্দত বলুন।
● যশে ককান অংিগ্রহণকাশর অন্য ককান গল্প বলন্দত চান যা মুদ্রা ও কনাে পশরচন্দয়র সান্দথ সংশিষ্ট তা কেশণ কায শক্রন্দম প্রন্দয়াগ
করন্দত উৎসাশহত করুন।
● দেবচয়ন্দনর মাধ্যন্দম কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। ককান প্রকার
অস্পষ্টতা থাকন্দল তা শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
কাজ- 3: পাজন্দল ককনান্দবচা

সময়: ১৫শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৫.২ পাজন্দল ককনান্দবচা িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● পুন্দব শই দতশরকৃত ৫ন্দসে পাজল েন্দল সরবরাহ করুন এবং শবশভন্ন বস্তুর অংি শেন্দয় পাজলটি বানান্দত বলুন।

● প্রন্দতযক েল এন্দক অপন্দরর পাজল শবশনময় করন্দব। প্রন্দতযক েলন্দক শজজ্ঞাসা করুন পাজল কসেটি শকনন্দত কত োকা লাগল।
কসই েল উত্তর শেন্দল মূল েল তা মূল্যায়ন করন্দব উত্তরটি সঠিক শকনা।
● আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর পশরশিন্দষ্ট পাজল বানান্দনার ককৌিল কেশিন্দয় শেন এবং শনন্দজ দতশর করন্দত
বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় তা শজজ্ঞাসা করুন। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা
শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
কাজ- 4: বাজার সোই

সময়: ১৫শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৫.৩ বাজার সোই িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রশত েন্দল ২ বার কন্দর ১০ বার বল শনন্দক্ষপ কন্দর োকার পশরমান শনি শারণ করুন। কজাড়ায় োকা একত্র কন্দর কমাে োকার
পশরমান শনি শারণ করুন।
● এবার কেশবন্দল রািা বস্তু তুন্দল িন্দর শবক্রয় করুন। বস্তুগুন্দলা কাল্পশনক মুল্য আন্দগই শলন্দি রািন্দত হন্দব।
● কেশণ কায শক্রন্দম শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি কীভান্দব করান্দনা যায় তা শজজ্ঞাসা করুন। িান্দস সকল শিক্ষাথী কযন বল িন্দর
োকার পশরমান জানন্দত পান্দর তা শনশিত হন্দত হন্দব। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
কাজ- 5: ককনা-কবচা

সময়: ১৫শমশনে

‘আনন্দে গশণত শিশি’্এর আইশডয়া ৫.৪ ককনা-কবচা অনুিীলন পাঠ কন্দর কেিান্দনার জন্য সবাইন্দক পড়ন্দত অনুন্দরাি করুন।
● পড়া কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের কক কক এই কাজটি কন্দর কেিান্দত চান হাত তুলন্দত অনুন্দরাি করুন। ১জনন্দক পাঠটি উপস্থাপন
করন্দত বলুন। অনুিীলন পান্দঠর উপর শফডব্যাক শেন্দত অন্যান্যন্দের উৎসাশহত করুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা
শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
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কাজ- 6: খুচন্দরা োকার কিলা

সময়: ১৫শমশনে

‘আনন্দে গশণত শিশি’্এর আইশডয়া ৫.৫ খুচন্দরা োকার কিলা িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন
উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকাশরন্দক একটি কন্দর কাগজ সরবরাহ করুন এবং ১৬ টুকরা কন্দর ১ োকা, ২ োকা ও ৫ োকার ৫টি কন্দর
কমাে ১৫টি কনাে দতশর করন্দত বলুন।
● সবার োকা একত্র কন্দর েলীয়ভান্দব কিলাটি কিলন্দব।
● এবার ১০ োকা খুচরা করন্দব তন্দব িতশ হন্দলা ৫টি কনাে ব্যবহার করা যান্দব। কযেল দ্রুত শবশভন্ন প্রশক্রয়ায় করন্দত পারন্দব,
কসেল শবজয়ী হন্দব। আবার ৬টি কনাে ব্যবহার কন্দর করন্দত শেন।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা
শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
কাজ- 7: শবশকশকশন

সময়: ১৫শমশনে

‘আনন্দে গশণত শিশি’্এর আইশডয়া ১২.১ শবশকশকশন িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি
করা হল:● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকাশরন্দক অন্দি শকো কন্দর কাগজ সরবরাহ করুন এবং ৬ টুকরা কন্দর ১০ োকার ২টি, ৫ োকার ১টি, ২োকার
২টি এবং ১োকার ১টি কনাে দতশর করন্দত বলুন।
● এবার তাঁন্দের বানান্দনা কিলনাগুন্দলা কবর করন্দত বলুন। এন্দককটি কিলনার োম শনি শারণ কন্দর শেন। মুল্য শনি শারন্দণর কক্ষন্দত্র
প্রন্দতযন্দকর শনকে কয পশরমান োকা আন্দে তা কিয়াল রািন্দত হন্দব।
● কজাড়ায় ৬টি কনাে ব্যবহার কন্দর এন্দক অপন্দরর কিলনা শকনন্দব।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা
শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
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পঞ্চম শেন
অশিন্দবিন-২ : জযাশমশত-১: শবশভন্ন বস্তুর আকৃশত
ভূশমকা: প্রথম এবং শিতীয় কেশণর পাঠ্যপুস্তন্দক শিক্ষাথীন্দের মূলত চারপান্দির শবশভন্ন জযাশমশতক আকৃশত কচনান্দনার প্রয়াস কনয়া
হন্দয়ন্দে। আকৃশতর িারণা কেওয়ার জন্য অশরগ্যাশম একটি অন্যতম ককৌিল শহন্দসন্দব সারা পৃশথবীন্দত ব্যবহৃত হয়। গন্দবষণায় কেিা
যায় কয অশরগ্যাশম মাধ্যন্দম শিক্ষাথীন্দের জযাশমশতক আকৃশতর িারণা, শচন্তন েক্ষতা (হান্দত-কলন্দম কাজ করার মাধ্যন্দম ককান বস্তুর
দৃশ্যমানতা বুেন্দত পারা), ভগ্াংি, সমস্যা সমািান েক্ষতা ও শবজ্ঞান কিলার িারণা লাভ কন্দর। সন্দব শাপশর অশরগ্যাশমর মাধ্যন্দম
শিক্ষাথীন্দের গশণন্দতর ভয় দূর করার জন্য কাগজ শেন্দয় শবশভন্ন কিলার সামগ্রী দতশর করন্দব। এর মাধ্যন্দম শিক্ষাথীরা শবশভন্ন গাশণশতক
আকৃশতর িারণা লাভ করন্দব। এিান্দন কাগজ শেন্দয় দতশর ৪টি শবশভন্ন িরন্দনর কিলা প্রন্দতযক শিক্ষাথীন্দের িারা দতশরর শনন্দে শিনা কেয়া
হন্দয়ন্দে।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

১ম ও ২য় কেশণর উপন্দযাগী জযাশমশতক আকৃশতর িারণা ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, কাডশন্দবাড শ বা িি কাগজ শেন্দয় দতশর শতনন্দকানাকার পব শন্দতর েশব, শিপচাে শ,
মাকশার কপন, কপপার স্টযান্ড, কবাডশ, িাম, আে শ কপপার, র্ঘনক/শত্রর্ভজাকার র্ঘনবস্তু।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ- ১: জযাশমশতর িারণা

সময়: ১০ শমশনে

● সবাইন্দক স্বাগত জাশনন্দয় অশিন্দবিন শুরু করুন। আমরা ককন জযাশমশত পশড় বা জযাশমশত ককন পড়া প্রন্দয়াজন শজজ্ঞাসা করুন?
উন্দেশিত পন্দয়ন্টগুন্দলা কবান্দডশ শলন্দি রাখুন। উত্তর কিানার পর জযাশমশতর উৎপশত্তর িারণা শনন্দয় আন্দলাচনা করুন। শনন্দচর বন্দক্সর
কলিাটি পন্দড় শনন।
শিষ্টপূব শ শতনি িতাব্দীর কথা। শমিন্দরর আন্দলকজাশিয়া িহন্দর ইরান্দোন্দস্থশনস নামক একজন গ্রীক পশন্ডত থাকন্দতন।
মানুষো অদ্ভুত শেন্দলন; সারাশেন গ্রন্থাগান্দর বন্দস বন্দস বই পড়ন্দতন, ইউন্দরকা ইউন্দরকা বন্দল হঠাৎ হঠাৎ শচৎকার শেন্দতন,
পরক্ষন্দণই আবার শচন্তার জগন্দত ডুন্দব কযন্দতন। ইরান্দোন্দস্থশনস একশেন কিয়াল করন্দলন, বেন্দরর একো শনশে শষ্ট শেন্দন
(এিনকার কযান্দলন্ডান্দর ২১ কি জুন) আন্দলকজাশিয়া িহন্দর সূয শ যিন মাথার উপন্দর তিন যশে লাঠি পুন্দুঁ ত রািা হয় তার
োয়া পন্দড় না। শকন্তু একই শেন্দন প্রায় ৫০০ মাইল দূন্দর সীন িহন্দর একো লাঠি পুন্দুঁ ত রািন্দল তার োয়া পন্দড়। ব্যাপারো
শনন্দয় শতশন শচন্তায় পন্দড় কগন্দলন। শতশন একটি লাঠি পুন্দুঁ ত লাঠির োয়া কত ককান্দণ লাঠি কথন্দক সন্দর যায় তা কমন্দপ কেিন্দলন
যা প্রায় ৭.২ শডগ্রী। হঠাৎ তার মাথায় একো শচন্তা কিন্দল কগন্দলা: পৃশথবী যশে কগালন্দকর মন্দতা হয়, আর কস কগালন্দকর
পশরশির উপর আন্দলকজাশিয়া আর সীন িহরন্দক দুইটি আলাো শবন্দু িরা হয়, তন্দব তান্দেরন্দক কপেন্দনর শেন্দক বাড়ান্দত
থাকন্দল এক সময় তারা কগালন্দকর ককন্দি (পৃশথবীর ককন্দি) শমশলশত হন্দব। কগালন্দকর ককন্দি এই দুইটি করিার মধ্যবতী
ককাণ হন্দব প্রায় ৭.২ শডগ্রী (কযন্দহতু লাঠি আর োয়ার মধ্যকার ককাণ শেন্দলা প্রায় ৭.২ শডগ্রী)। এবার শতশন ঐশকক শনয়ন্দম
সহজ একটি অে করন্দলন। ৭.২ শডগ্রীর জন্য দূরুত্ব যশে ৫০০ মাইল হয়, তাহন্দল ৩৬০ শডগ্রীর জন্য (কগালন্দকর পশরশি
একবার ঘুরন্দল ৩৬০ শডগ্রী ককাণ দতশর হয়) দুরত্ব হন্দব ২৫০০০ মাইল। এরপর পশরশি কথন্দক শতশন পৃশথবীর ব্যাসাি শ কবর
কন্দর কফলন্দলন ৩৯৮০ মাইল, যা বতশমান্দন আমান্দের জানা ব্যাসান্দি শর কচন্দয় শকছুো কবশি! একজন মানুষ একো িহন্দর বন্দস
সামান্য একটু জযাশমশতর জ্ঞান শেন্দয় কগাো পৃশথবীর ব্যাসাি শ প্রায় শনর্ভশলভান্দব কমন্দপ কফলন্দলন, শক অশবর্শ্াস্য!
উপন্দরর গল্পটিই বন্দল কেয় জযাশমশতক জ্ঞান্দনর িশি কতিাশন, জযাশমশতর িারণা মানুন্দষর জীবন্দন কন্দতাো গুরুত্বপূণ শ স্থান
েিল কন্দর আন্দে। প্রশতশেন চারপান্দি আমরা কযসব বস্তু কেশি তার সবশকছুই ককান না ককান জযাশমশতক আকৃশতর অন্তর্ভশি।
একো শিশুর কবাোর জ্ঞান হন্দল কস চারপান্দি শতনন্দকাণা, চারন্দকাণা, বৃত্তাকার ইতযাশে আকৃশতর নানা বস্তু কেন্দি, তার মন্দন
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অন্দনক প্রশ্ন দতশর হয়। প্রাশতষ্ঠাশনক ভান্দব জযাশমশতর পাঠ তান্দক এসব প্রন্দশ্নর উত্তর কপন্দত সাহায্য করন্দব। শবদ্যালন্দয়র শুরুর
শেনগুন্দলা কথন্দকই যশে একজন শিক্ষাথীন্দক ভান্দলাভান্দব জযাশমশতর িারণা কেয়া হয় তন্দব তার কবি কন্দয়কটি লাভ হন্দব।
কযমন: কস যুশি শেন্দয় শচন্তা করন্দত শিিন্দব কযটি তার জীবন্দনর প্রশতটি িান্দপ কান্দজ লাগন্দব, দেনশেন কান্দজ পশরমান্দপর
িারণা ব্যবহার করন্দত পারন্দব (কযমন: শিজ দতশর করা, জশমর দের্ঘ শয মাপা ইতযাশে) যার মূন্দল রন্দয়ন্দে জযাশমশতর জ্ঞান।
স্থাপতযশবদ্যা, প্রন্দকৌিলশবদ্যা ইতযাশে কপিান্দতও সৃজনিীলভান্দব জযাশমশতর জ্ঞান প্রন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
1ম ও ২য় কেশণর শবষয়বস্তু কমাোমুটি একই হন্দলও, ১ম কেশণন্দত ‘শত্রর্ভজাকৃশত’,্‘চতুর্ভশজাকৃশত’্এই দুটি িন্দব্দর বেন্দল
যথাক্রন্দম ‘শতনন্দকানা’্ও ‘চারন্দকানা’্িব্দ দুটি ব্যবহার করা হন্দয়ন্দে। িান্দস পাঠোন্দনর কক্ষন্দত্র শিক্ষন্দকরা এই শবষয়টি যান্দত
নজন্দর কনন তা শবন্দিষ গুরুত্ব সহকান্দর উন্দেি করুন।
•

অংিগ্রহণকারীন্দের সান্দথ আকার (size) ও আকৃশত (shape) এই দুটি Term শনন্দয় আন্দলাচনা করন্দবন। এর পূন্দব শ
শনন্দচর বন্দক্সর কলিাটি পন্দড় শনন।
আকৃশত হন্দচ্ছ কযন্দকান বস্তুর গড়ন। কযমন শতনন্দকানা, চারন্দকানা, কগালাকৃশত ইতযাশে। আকার হল বস্তুটি কত বড় কোে।
শনন্দচর েশবর মাধ্যন্দম শবষয়টি পশরষ্কার হন্দব। এিান্দন বস্তুগুন্দলার আকৃশত একই – কগালাকৃশত। শকন্ত আকার শভন্ন।

কাজ- ২: অশরগাশম

সময়: ২০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৬.১ অশরগাশম িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● অংিগ্রহণকারীন্দের কিলনা দতশর করার জন্য কাগজ সরবরাহ করুন। কাগজ শেন্দয় ৪টি কিলনা দতশর কন্দর কেিান। এন্দককটি
কিলা আপনার সান্দথ সান্দথ দতশর করন্দত উৎসাশহত করুন।
● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারী ৪টি কিলনা এক এক কন্দর দতশর কন্দর কেিান্দবন। প্রন্দয়াজন্দন ‘আনন্দে গশণত শিশি’্বইটি সহায়তা
শনন্দত বলুন।
● দেবচয়ন্দনর মাধ্যন্দম ২/৩জন অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দত হন্দব তা শজজ্ঞাসা করুন। ৩/৪টি
িান্দসর মাধ্যন্দম এই কাজটি শিক্ষাথীন্দের করান্দত হন্দব। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ-৩: তান্দের কচন নাশক?

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৬.২ তাঁন্দের কচন নাশক িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● আসুন এবার আমরা গল্প বশল ও েশব আঁশক। ‘আনন্দে গশণত শিশি’্আইশডয়া অনুু্যায়ী ৩টি গল্প বলুন এবং কবান্দডশ কিলার মাঠ,
কিলার সামগ্রী, পব শত শৃন্দির েশব আঁকুন। অংিগ্রহণকারীন্দের অনুরূপভান্দব েশব আঁকন্দত বলুন।
● দেবচয়ন্দনর মাধ্যন্দম ২/৩ অংিগ্রহণকারীন্দক কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান
প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
●

অংিগ্রহণকারীন্দের কাে কথন্দক শফডব্যাক জানন্দত চান এই কাজটিন্দক কীভান্দব আন্দরা আকষ শণীয় কন্দর কতালা যায়। শবশভন্ন
আকৃশত কচনান্দনার কক্ষন্দত্র আর কী কী র্ঘেনা/ব্যশিন্দত্বর প্রসি উত্থাপন করা যায় আন্দলাচনা করুন। বাংলান্দেন্দির আথ শসামাশজক
কপ্রক্ষাপন্দের কপ্রশক্ষন্দত র্ঘেনা/ব্যশিবগ শ যান্দত গুরুত্বপূণ শ শকংবা অনুন্দপ্ররণাোয়ক হয়।
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কাজ- ৪: আশম যা কেশি তুশম শক তা কেি?

সময়: ১০শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৬.৩ আশম যা কেশি তুশম শক তা কেি অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ
অনুযায়ী কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● এিন আমরা কোে কবলার একটি কিলা কিলব এবং কিলাটি নাম ‘আশম যা কেশি তুশম শক তা কেি?’। প্রশ্ন করুন “আশম যা
কেশি আপনারা শক তা কেন্দিন?”্কিলার শনয়মানুযায়ী কিলা পশরচাশলত হন্দব। কিনও “চারন্দকানা”্কিনও “শত্রর্ভজাকার”্
কিনও “কগালাকার”্বলন্দবন। অংিগ্রহণকারীরা অশিন্দবিন রুন্দমর শবশভন্ন বস্তুর নাম বলন্দবন।
● অংিগ্রহণকারীরা এন্দকর পর এক নাম বন্দল যান্দব, সহায়তাকারী অন্দপক্ষা করন্দবন কযন সন্দব শাচ্চ সংখ্যক বস্তুর নাম উন্দঠ আন্দস।
এন্দক্ষন্দত্র কবান্দড শ আঁকা েশবগুন্দলা কযন দৃশ্যমান থান্দক।
● প্রশতটি আকৃশতর শক শক দবশিষ্টয আন্দে অংিগ্রহণকারীন্দের বলন্দত বলুন। চারন্দকানাকৃশতর বস্তুর কক্ষন্দত্র চারটি ‘ককাণা’,্
শতনন্দকানাকৃশতর কক্ষন্দত্র শতনটি, কগালাকৃশতর কক্ষন্দত্র একটিও না, ইতযাশে এই শবষয়গুন্দলা না বলা পয শন্ত অংিগ্রহণকারীন্দের
উৎসাশহত করুন।
● এই কিলাটি কীভান্দব কেশণ কায শক্রন্দম করান্দনা যায় ২/৩ অংিগ্রহণকারীন্দক শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
●

িাসরুন্দম শতনন্দকানা বস্তুর কক্ষন্দত্র সমস্যা হন্দত পান্দর তা আন্দলাচনা করুন। কীভান্দব এই সমস্যা সমািান করা যায় শজজ্ঞাসা
করুন।

কাজ- ৫: আকৃশতর েশব আঁশক

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৬.৪ আকৃশতর েশব আঁশক অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী
কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর গল্পটি উপস্থাপন করুন। অংিগ্রহণকারীন্দের রাজা, রানী ও রাজকন্যার পেন্দের
আকৃশতর বস্তুগুন্দলা আঁকন্দত বলুন।
● অংিগ্রহণকাশরন্দের যশে অন্য ককান গল্প জানা থান্দক তাহন্দল বলন্দত উৎসাশহত করুন। অন্যান্যন্দের বস্তুর আকৃশত আঁকন্দত বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব গল্প বলা ও েশব আঁকার কাজটি করান্দনা যায় তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
আইশডয়ান্দত শবশভন্ন র্ঘনবস্তু ব্যবহার কন্দর োপ শেন্দয় শিমাশত্রক আকৃশতর েশব আঁকার শনন্দে শিনা আন্দে। শিক্ষকন্দের লক্ষয
রািন্দত হন্দব এই আইশডয়ার উন্দেশ্য শত্রমাশত্রক বস্তু কথন্দক শিমাশত্রক আকৃশত শচশিত করন্দত পারা, পািাপাশি বাস্তন্দব
শিমাশত্রক আকৃশত শচনন্দত পারা। শত্রমাশত্রক বস্তু কচনা এই আইশডয়ার উন্দেশ্য নয়। অংিগ্রহণকারীন্দের সান্দথ এই শবষন্দয়
আন্দলাচনা করুন।
কাজ- ৬: হাশসমুি কবজারমুি

সময়: ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৬.৬ হাশসমুি কবজারমুি িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● শতনন্দকানা, চারন্দকানা ও কগালাকৃশত কোে কোে কাগন্দজর টুকন্দরা করার জন্য (২ইশঞ্চ বাই ২ইশঞ্চ) প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীন্দক
কাগজ সরবরাহ করুন এবং টুকন্দরাগুন্দলা করন্দত বলুন।
● এবার আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর গল্প বন্দল কবান্দডশ শবশভন্ন আকৃশত এঁন্দক হাশসমুি ও কবজারমুি আঁকার
ককৌিলটি কেশিন্দয় শেন এবং প্রন্দতযকন্দক আঁকন্দত বলুন।
● অংিগ্রহণকাশরন্দের যশে অন্য ককান গল্প জানা থান্দক তাহন্দল বলন্দত উৎসাশহত করুন। অন্যান্যন্দের বস্তুর আকৃশত আঁকন্দত বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব গল্প বলা ও েশব আঁকার কাজটি করান্দনা যায় তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 71

● আইশডয়াটির ব্যাপান্দর শফডব্যাক শেন্দত অন্যান্যন্দের উৎসাশহত করুন। অশিন্দবিন কিন্দষ সকলন্দক িন্যবাে জাশনন্দয় অশিন্দবিন্দনর
সমাশপ্ত কর্ঘাষণা করুন।
কাজ ৭ : শূন্দন্য আকৃশত

সময়: ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ৬.৭ শূন্দন্য আকৃশত অনুিীলন পাঠ উপস্থাপন কন্দর কেিান্দনার জন্য সবাইন্দক
পড়ন্দত অনুন্দরাি করুন।
●

পড়া কিন্দষ ১জন অংিগ্রহণকারীন্দক শনব শাচন কন্দর এই আইশডয়াটি কীভান্দব কেশণকন্দক্ষ প্রন্দয়াগ করা হন্দব তা উপস্থাপন করন্দত
বলুন। ককান অস্পষ্টতা থাকন্দল প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন। অনুিীলন পান্দঠ অবশ্যই প্রন্দতযক অংিগ্রহণকারীর অংিগ্রহণ শনশিত
করন্দবন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 72

পঞ্চম শেন
অশিন্দবিন-৩ : জযাশমশত-২: শবশভন্ন বস্তুর আকৃশত (শিতীয় কেশণ)
ভূশমকা: জযাশমশতর প্রাথশমক িারণা শকভান্দব শিক্ষাথীরা কপন্দত পান্দর কসই সংক্রান্ত শবশভন্ন এশটশভটি ও কিলার সিন্দকশ এটি শিতীয়
অশিন্দবিন। এই অশিন্দবিন্দন প্রথম কেশণর ন্যায় শবশভন্ন এশটশভটি ও কিলার িারাবাশহকতা রািার জন্য শিতীয় কেশণন্দত পুনরাবৃশত্তর
উপর গুরুত্ব কেওয়া হন্দয়ন্দে। শিক্ষাথীন্দের সুক্ষয শচন্তার শবকান্দির লন্দক্ষয কাগন্দজর ককালাজ এবং ট্যানগ্রাম দতশরর মাধ্যন্দম শবশভন্ন
জযাশমশতক আকৃশত িারণা কেওয়ার প্রয়াস কনয়া হন্দয়ন্দে। তাোড়া সহজলভয উপকরণ ব্যবহার কন্দর আনেময় পশরন্দবন্দি শবশভন্ন
জযাশমশতক আকৃশতর সংশিষ্ট কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করার ককৌিল বণ শনা করা হন্দয়ন্দে।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

১ম ও ২য় কেশণর উপন্দযাগী জযাশমশতক আকৃশতর িারণা ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, শিপচাে শ, মাকশার কপন, কপপার স্টযান্ড, কবাডশ, িাম, আে শ কপপার, কাঠি/িলা।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ- ১: শিতীয় কেশণন্দত িারাবাশহকতা রািা

সময়: ২০শমশনে

শিতীয় কেশণ
● প্রথম কেশণন্দত জযাশমশত অধ্যান্দয় ককান ককান এশটশভটি/কিলা শনন্দয় আন্দলাচনা বা কাজ করা হন্দয়ন্দে তা অংিগ্রহণকরীন্দের
শজজ্ঞাসা করুন। প্রন্দয়াজন্দন ‘আনন্দে গশণত শিশি’্বইটি কেন্দি শনন্দত বলুন।
●

ককান ককান এশটশভটি/কাজ শেন্দয় শিক্ষাথীন্দের ককান িারণাগুন্দলা স্পষ্ট করা প্রয়াস কনয়া হন্দয়ন্দে তা অংিগ্রহণকারীন্দের বলন্দত
বলুন। যতক্ষন পয শন্ত প্রথম কেশণ সকল িারণাগুন্দলা আন্দলাচনায় না আসন্দব, ততক্ষন প্রশ্ন উত্তন্দরর মান্দধ্যন্দম আন্দলাচনা অব্যাহত
রািন্দবন।

● িারাবাশহকতা বজায় রািার জন্য ককান ককান এশটশভটিগুন্দলা শিতীয় কেশণন্দত পুনরাবৃশত্ত করা প্রন্দয়াজন কসগুন্দলা উন্দেি করন্দত
বলুন। ককন পুনরাবৃশত্ত করা প্রন্দয়াজন, ককান িারণা আন্দরা স্পষ্ট করার জন্য, অন্য ককান কারণ থাকন্দলও অংিগ্রহণকারীন্দের
বলন্দত উৎসাশহত করুন।
●

শচশিত এশটশভটি/কাজগুন্দলা কনাে শনন্দত বলুন এবং ‘আনন্দে গশণত শিশি’্বই-এর শিতীয় কেশণ শুরুন্দত বন্দক্স শলিা অংিটুকু
পড়ন্দত বলুন। যশে ককান শভন্ন মত থান্দক তা বলন্দত উৎসাশহত করুন।

কাজ- ২: কাঠি শেন্দয় আকৃশত

সময়: ২০শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৫.১ কাঠি শেন্দয় আকৃশত অনুসান্দর শবশভন্ন দেন্দর্ঘ শযর কাঠি শনন্দয় শত্রর্ভজ
ও চতুর্ভশজ আকৃশত দতশর কন্দর কেিান।
● প্রন্দতযন্দকর কান্দে শতনটি বা চারটি কন্দর কাঠি শেন। এরপর কাঠিগুশল একটু কভন্দি শভন্ন দেন্দর্ঘ শযর কাঠি দতশর কন্দর শনন্দত বলুন।
এরপর প্রন্দতযকন্দক কাঠি শেন্দয় শত্রর্ভজ বা চতুর্ভশজ দতশর করন্দত বলুন।
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● উোহরন্দণর মাধ্যন্দম কযন্দকান দেন্দর্ঘ শযর শতনটি কাঠি শনন্দলই কয শত্রর্ভজ বা কযন্দকান দেন্দর্ঘ শযর চারটি কাঠি শনন্দলই কয চতুর্ভশজ দতশর
করা সম্ভব হন্দব না এো কেিান্দবন। তন্দব এন্দক্ষন্দত্র এমন হওয়ার ককান্দনা কারণ বা জযাশমশতক ব্যাখ্যা কেওয়ার প্রন্দয়াজন কনই
এটি উন্দেি করুন।
কাজ- ৩: হান্দত হাত িশর/েশড়ন্দত আকৃশত

সময়: ২০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৫.২ হান্দত হাত িশর/েশড়ন্দত আকৃশত িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি
করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক েলন্দক একটি েশড় সরবরাহ করুন এবং কযন্দকান একটি েন্দলর ৪জনন্দক সামন্দন আসন্দত বলুন।
● এবার ৩জনন্দক োন োন কন্দর হার িন্দর আকৃশত দতশর করন্দত বলুন এবং অন্যান্যন্দের শজজ্ঞাসা করুন ককান আকৃশত হন্দলা।
এভান্দব ৪জনন্দক শেন্দয় চতুর্ভশজ আকৃশত এবং কগালাকৃশত দতশর করন্দত বলুন এবং অন্যন্দের তা বলন্দব।
● েশড় শেন্দয় শত্রর্ভজ আকৃশত, চতুর্ভশজ আকৃশত এবং কগালাকৃশত দতশর করন্দত বলুন এবং অন্যন্দের তা বলন্দত বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব কাজটি করান্দনা যায় তা শজজ্ঞাসা করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম
স্পষ্ট করুন।
কাজ- ৪: ট্যানগ্রাম

সময়: ৩০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৫.৩ ট্যানগ্রাম অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি
করুন। কান্দজর মূল মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল।
● কেশণকন্দক্ষ শগন্দয় একটি গল্প বলুন। গল্পটি এমন, চাইন্দল শনন্দজর মত কন্দর পশরবতশন করন্দত পান্দরন। ‘এক কেন্দি এক কলাক
শেল। কস কথা বলন্দত পারত না। তার এক কোেন্দবলার বন্ধু শেল, কয থাকত অন্দনক দূন্দরর কেন্দি। একশেন কসই কলাক তার
বন্ধুর সান্দথ কেিা করার জন্য রওনা হল। কস অন্দনক দুন্দরর পথ।ন্দনৌকা শেন্দয় নেী পার হন্দয়, পাহাড় পব শত শডশিন্দয়, উে শেন্দয়
মরুর্ভশম অশতক্রম কন্দর, হন্দরক রকন্দমর পশু পাশির জিল কপশরন্দয় অবন্দিন্দষ কস তার কোেন্দবলার বন্ধুর বাশড়ন্দত কপৌুঁোল।
আলাপচাশরতার পর বন্ধু কবাবা কলাকটিন্দক তার যাত্রাপন্দথ শক শক কেিল তার কথা শজজ্ঞাসা করল। শকন্তু কলাকটি কতা শকছু
মুন্দি বলন্দত পান্দর না। এইজন্য কস একো বুশদ্ধ কবর করল। কস তার বন্ধুন্দক একো কাগজ শনন্দয় আসন্দত বলল। পন্দর কস
কাগজটিন্দক সাত টুকরায় ভাগ করল। কসই সাতটি টুকরা শেন্দয় কবাবা কলাকটি তার যাত্রাপন্দথ শক শক বস্তু কেিন্দে তা কেিান্দত
শুরু করল।’
● গল্প বলার পর বলুন কয, আসন্দলই শক একটি কাগজ সাত ভাগ কন্দর সব শকছু বাশনন্দয় কেিান্দনা যান্দব? এর পন্দর একটি কাগজ
ককন্দে ট্যানগ্রাম বানান্দবন। (শিক্ষাথীন্দের সামন্দনই কাগজ ককন্দে সাত টুকরা বানান্দবন। শিক্ষাথীন্দেরও সান্দথ সান্দথ একইভান্দব
কাগজ কােন্দত বলন্দবন। সবাই কযন আপনান্দক অনুসরণ করন্দত পান্দর কসশেন্দক কিয়াল রাখুন।)
● ট্যানগ্রাম বানান্দনার পর কেিন্দত আনন্দে গশণত শিশি বুন্দক প্রেত্ত েশবটির মন্দতা হন্দব। এই সাত টুকরা কাগজ শেন্দয় শবশভন্ন
শজশনস বানান্দনা যান্দব।
● ট্যানগ্রাম কথন্দক েশবর মত কন্দর শবড়াল, এবং মানুষ বাশনন্দয় কেিান। চাইন্দল অন্য শকছুও বাশনন্দয় কেিান্দত পান্দরন একো কবান্দডশ
আঠা শেন্দয় কাগন্দজর টুকরা গুন্দলা লাশগন্দয় কেিান্দত পান্দরন, এন্দত শিক্ষাথীরা কেিন্দত পারন্দব।
● বানান্দনার পর শনন্দচর েশবগুন্দলা কথন্দক ২/৩টি কেিান এবং শিক্ষাথীন্দের শনন্দজর কাো সাত টুকরা কাগজ শেন্দয় এই েশবগুন্দলা
কথন্দক শকছু বানান্দত বলুন । শিক্ষাথীরা কবন্দঞ্চর উপন্দর তান্দের কাগজগুন্দলা সাশজন্দয় রািন্দব, এই সময় তান্দের সহায়তা করুন।
● পাঠ উপস্থাপন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের মধ্য কথন্দক দুই/শতনজন্দনর মন্তব্য শুনুন এবং পশরন্দিন্দষ আপনার মন্তব্য শেন্দয়
অশিন্দবিন্দনর সমাশপ্ত োনুন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 74

পঞ্চম শেন
অশিন্দবিন-৪ : পশরমাপ-১: দের্ঘ শয পশরমাপ-১
ভূশমকা: গশণন্দতর কমৌশলক িারণা ‘তুলনা’্(শমল-অশমল) এর ব্যবহাশরক বা প্রন্দয়াশগক শেক শবন্দবচনা শনন্দয়ই শিক্ষাক্রন্দম ২য় কেশণর
গশনত শবষন্দয় পশরমান্দপর অধ্যায় অন্তর্ভশি করা হন্দয়ন্দে। এই অধ্যান্দয় কোে-বড়, কম-কবশি, হালকা-ভারী অশভজ্ঞতার শভশত্তন্দত
পশরমান্দপর িারণা কেওয়া হন্দয়ন্দে। তাই শিক্ষাথীন্দের বাস্তব অশভজ্ঞতার শভশত্তন্দত কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করা আবশ্যক। কযমন,
জামার মাপ না শেন্দয় জামা বানান্দল বা শকনন্দল শক হন্দত পান্দর? শবশভন্ন বস্তুর ওজন, োকার পশরমান ইতযাশে কজন্দন আমরা দেনশেন
জীবন অশতবাশহত কশর। এিান্দন শিক্ষাথীন্দের বাস্তব অশভজ্ঞতার শভশত্তন্দত তান্দের দতশরকৃত সহজলভয উপকরন্দণর মাধ্যন্দম
পশরমান্দপর িারণা কেওয়া হন্দয়ন্দে । শিক্ষাথীরা সৃজনিীল চচ শার মাধ্যন্দম শিক্ষা উপকরণ দতশর কন্দর আনের্ঘন পশরন্দবন্দি পশরমান্দপর
িারণা লাভ করব।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ•

২য় কেশণর শিক্ষাথীন্দের উপন্দযাগী পশরমান্দপর িারণা বণ শনা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, শবশভন্ন আকান্দরর কাঠি ৩০টি (প্রশতজন প্রশিক্ষণাথীর জন্য), পুরন্দনা
কযান্দলন্ডান্দরর কাগজ/ আে শ কপপার/ কপাস্টার কপপার/ রশিন কাগজ ৩০টি , ১শমোর দেন্দর্ঘ শযর েশড়,
পশরমাপক শফতা, পুরন্দনা সংবাে পশত্রকা, এ-কফার কাগজ এক কসে, মাকশার, চক, কবাডশ।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ ১: পশরমান্দপর িারণা

সময়: 2৫ শমশনে

● শিতীয় কেশণর শিক্ষাথীন্দের পশরমান্দপর িারণা কীভান্দব শেন্দয় থান্দকন (ককৌিল, পদ্ধশত, উপকরণ, ইতযাশে) তা শচশিত করার
জন্য অংিগ্রহণকারীন্দের েলীয় কাজ শেন।
● েলীয় কাজ কিন্দষ তাঁন্দের শচশিত পন্দয়ন্টগুন্দলা কবান্দডশ শলন্দি রাখুন। এবার পশরমান্দপর কমৌশলক িারণা শনন্দয় আন্দলাচনা করুন।
শনন্দচর বন্দক্স প্রেত্ত পশরমান্দপর িারণা আন্দগই ভালভান্দব পন্দড় শনন।
পশরমান্দপর িারণা:
পশরমাপ হল ককান বস্তু শক পশরমান্দন আন্দে তা শনণ শয় করা। দুইটি বস্তুর মন্দধ্য তুলনা কন্দর ককানটি আকান্দর লম্বা, ককানটি
িান্দো তা শনণ শয় করা যায়। শকন্তু, কয বস্তুটি লম্বা তা িান্দো বস্তুর তুলনায় কতটুকু লম্বা- এর পশরমাণ শনণ শয় করন্দতই পশরমাপ
করা হয়। আমান্দের দেনশেন জীবন্দনর সকল কক্ষন্দত্রই পশরমান্দপর প্রন্দয়াজন হয়। কযমন: শক পশরমাণ কাপড় হন্দল শনন্দজর
জামা দতশর করা যান্দব? দেশনক শক পশরমাণ পাশন পান করা উশচত, কত সময় িন্দর শবদ্যালন্দয় পাঠোন চন্দল, এমন সব
কক্ষন্দত্রই পশরমাপ কন্দর সঠিক পশরমাণ আমরা শনি শারণ কশর। এই পশরমাণ শনি শারণ করন্দত শনশে শষ্ট একটি পশরমাণন্দক আেিশ
শহন্দসন্দব িন্দর কনওয়া হয়, কসই আেন্দিরশ সন্দি তুলনা কন্দরই অন্যান্য বস্তুর পশরমাণ কতটুকু তা আমরা কবর কশর। কয শনশে শষ্ট
পশরমাণন্দক আেিশ িরা হয় তান্দক একক বন্দল।
দের্ঘ শয পশরমান্দপর জন্য মানুষ প্রথন্দম শনন্দজন্দের হাত অথবা পা অথবা শবর্ঘত ব্যবহার কন্দর পশরমাপ করত। এন্দত কন্দর সঠিক
পশরমাণ শনণ শয় করা কযত না। কারণ এক এক জন্দনর হাত ও পা এর আকার শভন্ন। এরপর একটি শনশে শষ্ট কাঠিন্দক আেিশ
িন্দর পশরমাপ করা শুরু হল। অঞ্চলন্দভন্দে আবার আেন্দিশর মান হল শভন্ন। িীন্দর িীন্দর শনন্দজন্দের প্রন্দয়াজন্দনর তাশগন্দেই
সারাশবর্শ্ ব্যাশপ একই একক ব্যবহার করা শুরু হয়। এরপরও, ককান একো শজশনস পশরমান্দপর জন্য় প্রচশলত একাশিক
একক রন্দয়ন্দে, কযমন: দের্ঘ শয পশরমান্দপর জন্য শমোর, ফুে, মাইল প্রভৃশত একক আন্দে। এসব শভন্ন শভন্ন একন্দকর সিকশও
। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 75

আমান্দের জানা (কযমন: ১ শমোর সমান ৩.২৮১ ফুে)। অন্যান্য পশরমাণ শনণ শন্দয়র কক্ষন্দত্রও একই ভান্দব শবশভন্ন প্রশতশষ্ঠত
একক রন্দয়ন্দে।
“পশরমাপ”্এর িারণা শিতীয় কেশণর শিক্ষাথীর কান্দে এন্দকবান্দরই নতুন। তান্দের পাঠ্য শবষন্দয় শিতীয় কেশণন্দতই প্রথম
“পশরমাপ”্এর সন্দি তান্দের পশরচয় করান্দনা হন্দয়ন্দে। দের্ঘ শয পশরমাপ, ওজন পশরমাপ, আয়তন পশরমাপ এবং সময় এই
চারটি অংি “পশরমাপ”্এ অন্তর্ভশি করা হন্দয়ন্দে। ককান শকছুর পশরমাণ শনণ শয় করার শবষয়টি শিক্ষাথীরা কযন উৎসাহ শনন্দয়
শিিন্দত পান্দর কসই শবষয়টি শনশিত করন্দতই এই আইশডয়া গুন্দলা সাজান্দনা হন্দয়ন্দে। শবশভন্ন এশটশভটি এবং কিলার মাধ্যন্দম
কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করার ফন্দল শিক্ষাথীরা আগ্রন্দহর সন্দি নতুন নতুন শজশনস শিিন্দত পারন্দব।
পশরমান্দপর শুরুো মূলত তুলনা করার মাধ্যন্দমই। আইশডয়ার ক্রম ঠিক করার সময়ও তাই কস ব্যাপারটিন্দত কজার কেওয়া
হন্দয়ন্দে। দের্ঘ শয পশরমান্দপর িারণা শেন্দত, শিক্ষাথীন্দের প্রথন্দমই তান্দের পশরশচত কাজ তুলনা করান্দনার মধ্য শেন্দয় সামন্দন
আগান্দনা হন্দয়ন্দে। শিতীয় কেশণর শিক্ষাথীন্দের জন্য পশরমাপ করন্দত একক ব্যবহান্দরর প্রন্দয়াজনীয়তা এবং শবশভন্ন একন্দকর
ব্যবহার বুেন্দত পারা তুলনামূলক ভান্দব কঠিন। তাই, শিক্ষাথীন্দের সরাসশর কসশন্টশমোর কেন্দলর সন্দি পশরচয় কশরন্দয়
কেওয়া হন্দয়ন্দে। দের্ঘ শয পশরমান্দপর জন্য এই কেল ব্যবহার করা হয় তা শিক্ষাথীন্দের কেিান্দনা হন্দয়ন্দে। কাগজ ব্যবহার কন্দর
হান্দত কলন্দম শনন্দজন্দের কেল শনন্দজরা দতশর করার সময়, শিক্ষাথীরা ১ কসশম কত কতটুকু লম্বা হয় তার সন্দি খুব ভালভান্দব
পশরশচত হন্দব। শবশভন্ন দেন্দর্ঘ শযর কাগন্দজর কেল কযমন ১০ কসশম দেন্দর্ঘ শযর, ২০ কসশম দেন্দর্ঘ শযর কেল দতশর করন্দত শগন্দয় এই
দের্ঘ শযগুন্দলার সন্দিও শিক্ষাথীরা ভালভান্দব পশরশচত হন্দয় যায়। এই কাজ করার ফন্দল, শনন্দজন্দের অজান্দন্তই শিক্ষাথীরা দের্ঘ শয
পশরমান্দপর জন্য এশস্টন্দমিন্দন পারেিী হন্দয় উঠন্দব। এরপর শনন্দজন্দের দতশর কেল ব্যবহার কন্দর আন্দিপান্দির শবশভন্ন বস্তুর
দের্ঘ শয পশরমাপ করার ফন্দল ককান শজশনসটির দের্ঘ শয কত, তা শিক্ষাথীন্দের আওতায় চন্দল আসন্দব।
শিক্ষাথীন্দের শমোন্দরর সন্দি কসশন্টশমোন্দরর সিকশ কিিান্দনা হন্দব অশভনব এক পদ্ধশতন্দত। কযিান্দন, শিক্ষাথীরা কযন
শনন্দজরাই পশরমাপ কন্দর কবর করন্দত পান্দর কত কসশন্টশমোন্দর এক শমোর হয়। আনের্ঘন এসব এশটশভটি করার ফন্দল,
পশরমাপ সিন্দকশ আরও জানন্দত শিক্ষাথীন্দের আগ্রহ বৃশদ্ধ পান্দব।
শিতীয় কেশণন্দত দের্ঘ শয পশরমাপ সিশকশত ককান গাশণশতক সমস্যার সমািান শিক্ষাথীন্দের করন্দত হয় না। কসজন্য, এই
সময়োয় কযন তারা কয ককান দের্ঘ শয পশরমাপ করায় পারেিী হয় কসই লক্ষয মাথায় করন্দি পন্দরর আইশডয়াগুন্দলা সাজান্দনা
হন্দয়ন্দে। কাগন্দজর বল শেন্দয় কিলার পর জয়ী শনি শারন করন্দত তারা পশরমাপ কন্দর কেিন্দব কার বল লন্দক্ষযর সবন্দচন্দয় কান্দে
শগন্দয়ন্দে। এরপর আন্দিপান্দির শবশভন্ন বস্তুর দের্ঘ শয পশরমাপ কন্দর তাশলকা দতশরর সময় ককান বস্তুর দের্ঘ শয কত কস সিন্দকশ
তারা স্পষ্ট িারণা অজশন করন্দব। দের্ঘ শয পশরমান্দপর কিষ আইশডয়া কসশন্টশমোর কেৌড় কিলাটির সময় শিক্ষাথীরা কেল ব্যবহার
কন্দর শনশে শষ্ট দেন্দর্ঘ শযর করিা আঁকা শিিন্দত পারন্দব।
ওজন পশরমান্দপর কক্ষন্দত্রও দের্ঘ শয পশরমান্দপর মত প্রথন্দম তুলনা কন্দর হালকা-ভারী বস্তু কবর করা, এরপর কীভান্দব ওজন
পশরমাপ করা যায় তা শিক্ষাথীন্দের কেিান্দনা হন্দয়ন্দে। শিক্ষাথীন্দের ওজন পশরমান্দপর সিন্দকশ আগ্রহী কন্দর তুলন্দত সহজলভয
উপকরণ ব্যবহার কন্দর োশড়পাো দতশর করা হন্দয়ন্দে। এবং একই সন্দি আসল োশড়পাো ও বােিারার সন্দিও পশরশচত
করা হন্দয়ন্দে। বােিারা ব্যবহার কন্দর কীভান্দব পশরমাপ করা হয় তা শিক্ষাথীরা হান্দত-কলন্দম শিিন্দত পারন্দব। শডশজোল
ওজন কমশিন ব্যবহার কন্দর শিক্ষাথীরা শনন্দজন্দের ওজন শনন্দজরাই পশরমাপ করন্দব। এরপর, ওজন পশরমান্দপর গাশণশতক
সমস্যা সমািান্দন শিক্ষাথীন্দের আগ্রহী কন্দর তুলন্দত “বােিারায় কযাগ”্আইশডয়াটি রািা হন্দয়ন্দে। এই এশটশভটি করার ফন্দল,
শিক্ষাথীন্দের শচন্তািশির শবকাি র্ঘেন্দব।
তরন্দলর আয়তন পশরমাপ কিিান্দনার জন্য শিক্ষাথীন্দের শবশভন্ন আকান্দরর আয়তন পশরমাপক শসশলন্ডান্দরর সন্দি পশরশচত
করা হন্দয়ন্দে। পাশনর কবাতল ব্যবহার কন্দর আয়তন্দনর িারণা শিক্ষাথীন্দের কেওয়া হন্দব। সহজলভয উপকরণ ব্যবহার করার
মাধ্যন্দম কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করা হন্দব।
শিতীয় কেশণর শিক্ষাথীন্দের সময় সিন্দকশ নতুন শকছু শজশনস জানার পর মন্দন রািার প্রন্দয়াজন পন্দড়। কযমন: ক্রমানুযাশয়
সপ্তান্দহর সাত শেন্দনর নাম, বাংলা ও ইংন্দরশজ বার মান্দসর নাম। এই মন্দন রািার প্রশক্রয়া কযন শিক্ষাথীন্দের জন্য আতংন্দকর
শবষয় না হন্দয় বরং আনন্দের শবষয় হয় তা শনশিত করন্দত, বার কাড,শ েশড়ন্দত সপ্তাহ/ মাস সাজান্দনা, বার/মাস চাকশত
কিলাগুন্দলা রািা হন্দয়ন্দে। শিক্ষাথীরা সংখ্যা কাডশ দতশর করার মত বার এবং মান্দসর কাডশ দতশর করন্দব কসসমন্দয় তান্দের
বার এবং মান্দসর বানান কীভান্দব শলিন্দত হয় কস চচ শাও হন্দব। কজার কন্দর আত্নস্থ নয় বরং কিলন্দত কিলন্দতই শিক্ষাথীরা সময়
সংক্রান্ত এই শজশনসগুন্দলা শিন্দি কফলন্দব। এরপর, র্ঘশড় কেন্দি র্ঘন্টা, শমশনে, কসন্দকন্দন্ডর কাোর সন্দি শিক্ষাথীন্দের পশরচয়
কশরন্দয় কেওয়া হন্দব। এবং র্ঘশড় কেন্দি শিক্ষাথীরা কযন সময় বলন্দত পান্দর তার চচ শা করান্দনা হন্দব। উন্দেখ্য, শিতীয় কেশণন্দত
শিক্ষাথীরা র্ঘশড় কেন্দি শুধুমাত্র র্ঘন্টার শহসাব বলন্দত পারাই শিিন্দব।
পশরমাপ মূলত হান্দত-কলন্দম কিিার শবষয়। শিতীয় কেশণন্দত পশরমাপ সিশকশত গাশণশতক সমস্যা কবি কম আন্দে। তাই
শিক্ষাথীরা কযন পশরমাপ করন্দত পারেিী হন্দয় উন্দঠ কস শবষয়টিন্দত শবন্দিষভান্দব লক্ষয রািা হন্দয়ন্দে। শবশভন্ন এশটশভটি ও
। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 76

কিলার মাধ্যন্দম শিক্ষাথীরা পশরমান্দপর েক্ষতা অজশন করন্দব। মানব সভযতার ক্রমশবকান্দির সন্দি পশরমান্দপর প্রন্দয়াজনীয়তা
অনুভূত হয়। কৃশষশভশত্তক সমাজ ব্যবস্থা প্রশতষ্ঠার কবি পন্দর জশমর পশরমাপ, বীন্দজর পশরমান, ফসন্দলর গান্দের দুরত্ব ইতযাশে
জানার প্রন্দয়াজন কবাি কন্দর। প্রথন্দম তুলনা করার মাধ্যন্দম কযমন: কম-কবশি, বড়-কোে, লম্বা-িান্দো, হালকা-ভারী বস্তুর
পাথ শকয কন্দর কাজ চালান্দনা হত। শকন্তু, একসন্দি অন্দনক বস্তুর শহসাব রািন্দত এবং জটিল সমাজ ব্যবস্থায় সব সময় তুলনা
কন্দর কাজ চালান্দনা কঠিন হন্দয় পন্দড়। এরপর িীন্দর িীন্দর পশরমাপ করার শবশভন্ন পদ্ধশত আশবষ্কৃত হয়। প্রাথশমক স্তন্দরর
শিক্ষাথীন্দের পশরমান্দপর িারণা স্পষ্ট করার জন্য পশরমাপ অধ্যান্দয় বস্তুর দের্ঘ শয, শবশভন্ন বস্তুর ওজন, তরল পোন্দথ শর আয়তন
কীভান্দব পশরমাপ করা যায় তা কেওয়া হন্দয়ন্দে। শিক্ষাথীরা কযন তান্দের বাস্তব অশভজ্ঞতার শভশত্তন্দত পশরমান্দপর িারণা লাভ
কন্দর- তা শনশিত করন্দত ‘আনন্দে গশণত শিশি’্বইটিন্দত, শিক্ষাথীন্দের শনন্দজন্দের দতশরকৃত সহজলভয উপকরণ ব্যবহার
কন্দর কাজগুন্দলা করান্দনার উপর গুরুত্ব কেওয়া হন্দয়ন্দে।
কাজ ২: কাঠির তুলনা

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.১ কাঠির তুলনা অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী কাজটি
করুন। কান্দজর মূল মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল।
● সকল অংিগ্রহণকারীন্দের একটি কন্দর কাঠি শেন। সবাই একটি কন্দর কাঠি পাওয়ার পর তান্দের বলুন তান্দের কাঠিগুন্দলা উপন্দর
তুন্দল প্রেিশন করন্দত।
● অন্দপক্ষাকৃত কবশি দূরন্দত্ব বসা দুইজন্দনর কান্দে জানন্দত চান তান্দের দুইজন্দনর মন্দধ্য কার কাঠিটি বড়? দুইজন্দনর কাঠির দেন্দর্ঘ শয
অন্দনক কবশি পাথ শকয থাকন্দল তাঁরা সহন্দজ উত্তর করন্দত পারন্দবন। শকন্তু দূরত্ব কবশি হন্দল এবং কাঠির দেন্দর্ঘ শযর পাথ শকয কম হন্দল
সহন্দজ বড়-কোে বলন্দত পারা যান্দব না।
● এবার েন্দল সবার কাঠিগুন্দলা কোে কথন্দক বড় সাজান্দত বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা
শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
কাজ ৩: কেন্দল দের্ঘ শয পশরমাপ

সময়: ২০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.২ কেন্দল দের্ঘ শয পশরমাপ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি কেশণ
কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় করান্দনা যায় তা বলুন।
● প্রশিক্ষণাথীন্দের কন্দন্টন্ট কডশলভাশর বই কথন্দক শনি শাশরত আইশডয়াটি পড়ন্দত বলুন। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা শবস্তাশরত
আন্দলাচনা করুন।
● শসমুন্দলিন পান্দঠর মাধ্যন্দম একজন প্রশিক্ষণাথীন্দক আইশডয়াটি উপস্থাপন করন্দত শেন।
কাজ ৪: কাগন্দজর কেল

সময়: ৩০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.৩ কাগন্দজর কেল অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী
কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকাশরন্দক পাঠ্যপুস্তন্দকর শপেন্দন কেল ব্যবহার কন্দর আে শ কপপার শেন্দয় ২০ কস.শম. কেল বানান্দত বলুন এবং
উি কেল শেন্দয় হান্দতর কান্দে শবশভন্ন বস্তু কমন্দপ িারায় শলিন্দত বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। শিক্ষাথীন্দের িি কাগন্দজ পাঠ্যপুস্তন্দকর
শপেন্দন কেল ব্যবহার কন্দর বাশড়ন্দত কেল বানান্দত এবং তা শনন্দজর কান্দে সংরক্ষণ করন্দত উৎসাশহত করার জন্য বলুন। ককান
প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 77

ষষ্ঠ শেন
অশিন্দবিন-১ : আন্দগর শেন্দনর কায শক্রন্দমর পয শান্দলাচনা এবং পশরমাপ-২: দের্ঘ শয পশরমাপ-২, ওজন পশরমাপ-1
ভূশমকা: দের্ঘ শ পশরমান্দপর িারণা কেওয়ার জন্য শিক্ষাথীন্দের বাস্তব অশভজ্ঞতার শভশত্তন্দত কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করা আবশ্যক।
এই অশিন্দবিন্দন শিক্ষাথীন্দের বাস্তব অশভজ্ঞতার আন্দলান্দক তান্দের দতশরকৃত সহজলভয উপকরন্দণর মাধ্যন্দম দের্ঘ শ পশরমান্দপর িারণা
কেওয়া হন্দয়ন্দে । হালকা-ভারী বস্তুর তুলনার বাস্তব অশভজ্ঞতার শভশত্তন্দত ওজন পশরমান্দপর িারণা কেওয়া হন্দয়ন্দে। শিক্ষাথীরা
সৃজনিীল চচ শার মাধ্যন্দম শিক্ষা উপকরণ দতশর কন্দর আনের্ঘন পশরন্দবন্দি দের্ঘ শয ও ওজন পশরমান্দপর িারণা লাভ করন্দব। তাোড়া
সহজলভয উপকরণ ব্যবহার কন্দর কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করার ককৌিল সিন্দকশ িারণা কেওয়ার প্রয়াস কনয়া হন্দয়ন্দে।
শিিনফল:

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ২য় কেশণর শিক্ষাথীন্দের উপন্দযাগী পশরমান্দপর িারণা বণ শনা করন্দত পারন্দবন।

সময়

১২০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, ১০টি কবাতল তন্দব ২টি কন্দর কবাতল একই রকন্দমর হন্দত হন্দব (১ শলোর অথবা অন্য
কয ককান আকৃশতর কবাতল), িাতা কসলাই করার সূচ ৫টি, িি কাঠি/ নাশরন্দকন্দলর কাঠি ৫টি , সুতা
পয শাপ্ত, আেিশ ওজন্দনর বােিারা (৫ গ্রাম, ১০ গ্রাম, ৫০ গ্রাম, ১০০গ্রাম, ১ ককশজ) শডশজোল ওজন
মাপার কমশিন, পশরমাপক শফতা, ব্যবহৃত পানীন্দয়র কবাতল, এ-কফার সাইন্দজর কাগজ এক কসে,
মাকশার, চক, কবাড শ।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: আন্দগর শেন্দনর কায শক্রন্দমর পয শান্দলাচনা

সময়- ৩০ শমশনে

● সহায়ক অংিগ্রহণকারীন্দের সবাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাশনন্দয় শেন্দনর কায শক্রম শুরু করন্দবন। সহায়ক সবাইন্দক সাশরবদ্ধভান্দব োশড়ন্দয়
সুন্দর সুন্দর জাতীয় সংগীত গাইন্দত বলুন। সহায়ক শনন্দজও অংিগ্রহণকারীন্দের সন্দি গাইন্দবন ।
● সহায়ক োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযাশয় শনশে শষ্ট েলন্দক পূব শবতী শেন্দনর কায শক্রম আরও একবার মূল্যায়ন করার জন্য মূল্যায়ন
েলন্দক আহ্বান জানান।
● মূল্যায়ন েল তান্দের গৃহীত পদ্ধশত অবলম্বন কন্দর সকন্দলর অংিগ্রহন্দণর পূব শবতী শেন্দনর শিিন মূল্যায়ন করন্দবন।
● শিিন মূল্যায়ন্দনর পর োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযায়ী শনশে শষ্ট েলন্দক প্রশতন্দবেন পাঠ করার জন্য আহ্বান জানান।
● েল কথন্দক কযন্দকান একজন সবার সামন্দন এন্দস প্রশতন্দবেন পাঠ করন্দব।
● প্রশতন্দবেন পান্দঠর সময় সকল অংিগ্রহণকারী তা মন্দনান্দযাগ সহকান্দর শুনন্দবন।
● প্রশতন্দবেন পাঠ কিষ হন্দল অংিগ্রহণকারীন্দের প্রশতন্দবেন সিন্দকশ মূল্যায়ন করন্দত বলুন। প্রশতন্দবেন্দন ককান্দনা সমস্যা আন্দে
শকনা বা প্রশতন্দবেন সঠিক হন্দয়ন্দে শকনা তা জানুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের মতামত কিানার পর প্রশতন্দবেন সিন্দকশ ককান্দনা মতামত থাকন্দল বলুন ।
● তারপর প্রশতন্দবেনকারীন্দক এবং তার েলন্দক িন্যবাে শেন্দয় আন্দলাচনা কিষ করুন।
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কাজ ২: েশড়ন্দত শমোর কেল

সময়: ২০ শমশনে

● ১ শমোন্দরর কচন্দয় ২০/৩০ কসশন্টশমোর কবশি লম্বা েশড় কেশিন্দয় শজজ্ঞাসা করুন েশড়টির দের্ঘ শয কত? সবাইন্দক উত্তর শেন্দত
উৎসাশহত করুন।
● আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.৪ েশড়ন্দত শমোর কেল অনুসান্দর কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করা
হন্দল শিক্ষাথীন্দের পশরমান্দপর েক্ষতার পািাপাশি কগশস্টন্দমিন করার সক্ষমতাও বৃশদ্ধ পান্দব তা প্রশিক্ষণাথীন্দের বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। শসমুন্দলিন পান্দঠর মাধ্যন্দম আইশডয়াটি
উপস্থাপন করন্দত শেন।
● শসমুন্দলিন পাঠ কিষ হন্দল শিক্ষক কযন সকল শিক্ষাথীন্দক কাগন্দজর কেল এবং তান্দের ১শমোর লম্বা েশড় শনন্দজন্দের কান্দে
সংরক্ষণ করন্দত উৎসাশহত কন্দর তা ভালভান্দব বলুন।
কাজ 3: কাগন্দজর বল

সময়: 1৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.৫ কাগন্দজর বল পড়ন্দত বলুন। ককান সমস্যা হন্দল বুশেন্দয় শেন।
● পড়া কিন্দষ এই আইশডয়াটি কেশণকায শক্রন্দম শকভান্দব সিন্ন করন্দত হন্দব তা ২/৩ জন্দনর কান্দে জানন্দত চান।
● অন্যান্য অংিগ্রহণকারীন্দের উপস্থাপনকারীর বিন্দব্যর কপ্রশক্ষন্দত শফডব্যাক শেন্দত বলুন। যশে ককান অস্পষ্টতা থান্দক তাহন্দল
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ- 4: দেন্দর্ঘ শযর তাশলকা

সময়: ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.৬ দেন্দর্ঘ শর তাশলকা শসমুন্দলিন্দনর মাধ্যন্দম পাঠ প্রেিশন্দনর জন্য সবাইন্দক
পড়ন্দত অনুন্দরাি করুন।
● পড়া কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের কক কক এই কাজটি কন্দর কেিান্দত চান হাত তুলন্দত অনুন্দরাি করুন। দেবচয়ন্দনর মাধ্যন্দম
২/১জনন্দক এটি কন্দর কেিান্দত বলুন।
● অন্যান্যন্দের শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ 5: কসশন্টশমোর কেৌড়

সময়: ৩০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.৭ কসশন্টশমোর কেৌড় অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী
কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● সকল অংিগ্রহণকাশরন্দের শনন্দয় ২টি েন্দল ভাগ করুন। প্রন্দতযক েন্দল একটি কাগজন্দক ১৬ টুকরা কন্দর ১০ টুকরায় ১ কথন্দক ১০
কস.শম. শলন্দি লোরীর জন্য ভাঁে কন্দর রািন্দত বলুন।
● এবার কবান্দড শ ১ শমোর লম্বা ২টি োগ কেন্দন শেন এবং ১ম েল ও ২য় েন্দলর োগ শচশিত কন্দর শেন। ১েন্দলর ভাঁজ করা
টুকন্দরাগুন্দলা কেশবন্দলর উপন্দর রাখুন। আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর শনয়ম কমাতান্দবক কিলন্দত বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। শিক্ষাথীর সংখ্যা শবন্দবচনা কন্দর েল
গঠন করুন, েন্দল কযন পন্দনর জন্দনর কবশি না হয়। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
কাজ- 6: হালকা-ভারী

সময়: ১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.৮ হালকা-ভাশর শসমুন্দলিন্দনর মাধ্যন্দম পাঠ প্রেিশন্দনর জন্য সবাইন্দক
পড়ন্দত অনুন্দরাি করুন।
● পড়া কিন্দষ অংিগ্রহণকারীন্দের কক কক এই কাজটি কন্দর কেিান্দত চান হাত তুলন্দত অনুন্দরাি করুন। দেবচয়ন্দনর মাধ্যন্দম
২/১জনন্দক এটি কন্দর কেিান্দত বলুন।
● অন্যান্যন্দের শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন। যশে ককান প্রকার অস্পষ্টতা থান্দক তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
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ষষ্ঠ শেন
অশিন্দবিন-২ : পশরমাপ-৩: ওজন পশরমাপ-2, তরন্দলর আয়তন
ভূশমকা: এটি পশরমান্দপর িারাবাশহক ৩য় অশিন্দবিন। দের্ঘ শয পশরমান্দপর মত ওজন ও তরল পশরমান্দপর িারণা কেওয়ার জন্য
শিক্ষাথীন্দের বাস্তব অশভজ্ঞতার শভশত্তন্দত কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করা আবশ্যক। এই অশিন্দবিন্দন শিক্ষাথীন্দের সুক্ষ্ম শচন্তার প্রন্দয়াগ
এবং বাস্তব অশভজ্ঞতার আন্দলান্দক তান্দের দতশরকৃত সহজলভয উপকরন্দণর মাধ্যন্দম ওজন ও তরল পশরমান্দপর িারণা কেওয়া হন্দয়ন্দে।
প্রশতশনয়ত শিক্ষাথীন্দের পানীয় িাওয়ার বাস্তব অশভজ্ঞতার শভশত্তন্দত তরল পশরমান্দপর িারণা কেওয়া হন্দয়ন্দে। শিক্ষাথীরা সৃজনিীল
চচ শার মাধ্যন্দম শিক্ষা উপকরণ দতশর কন্দর আনের্ঘন পশরন্দবন্দি ওজন ও তরন্দলর আয়তন পশরমান্দপর িারণা লাভ করন্দব। সময়,
শেন, সপ্তাহ, মাস ও বের একটি গুরুত্বপুণ শ শবষয়। প্রশত বেন্দরর প্রথম শেন পাঠ্যপুস্তক কেওয়া হয়। িশনবার কথন্দক সপ্তাহ শুরু হয়,
জানূয়ারী মাস কথন্দক বের শুরু হয় ইতযাশে। এই অশিন্দবিন্দনর মাধ্যন্দম শিক্ষাথীরা শেন, সপ্তাহ, মাস, বের সিন্দকশ িারণা লাভ
করন্দব। তাোড়া সহজলভয উপকরণ ব্যবহার কন্দর কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করার ককৌিল সিন্দকশ িারণা কেওয়ার প্রয়াস কনয়া
হন্দয়ন্দে।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ● ২য় কেশণর শিক্ষাথীন্দের উপন্দযাগী ওজন ও তরল পশরমান্দপর িারণা বণ শনা করন্দত পারন্দবন।
● ২য় কেশণর উপন্দযাগী শেন ও সপ্তাহ, বষ শপশঞ্জ কিিান্দনার ককৌিল ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

গশণত পাঠ্যপুস্তক, ১০টি কবাতল তন্দব ২টি কন্দর কবাতল একই রকন্দমর হন্দত হন্দব (১ শলোর অথবা অন্য
কয ককান আকৃশতর কবাতল), িাতা কসলাই করার সূচ ৫টি, িি কাঠি/ নাশরন্দকন্দলর কাঠি ৫টি , সুতা
পয শাপ্ত, আেিশ ওজন্দনর বােিারা (৫ গ্রাম, ১০ গ্রাম, ৫০ গ্রাম, ১০০গ্রাম, ১ ককশজ) শডশজোল ওজন
মাপার কমশিন, পশরমাপক শফতা, ব্যবহৃত পানীন্দয়র কবাতল, এ-কফার সাইন্দজর কাগজ এক কসে, কাঁশচ,
মাকশার, চক, কবাড শ।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: কবাতন্দলর োশড়পাো

সময়: ৪০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.৯ কবাতন্দলর োশড়পাো অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী
কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক েন্দল একটি িি কাঠি, শকছু সুতা এবং ২টি ব্যবহৃত পানীয় কবাতল সরবরাহ করুন এবং োশড়পাো কীভান্দব বানান্দত
হয় তা কেশিন্দয় শেন।
● প্রন্দতযক েন্দল একটি কন্দর োশড়পাো দতশর করন্দত বলুন। আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর বণ শনা কমাতান্দবক
শবশভন্ন বস্তুর ওজন করন্দত বলুন।
● এই কাজটি শনন্দয় শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় কীভান্দব কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করন্দত হন্দব ১জন অংিগ্রহণকারীন্দক শজজ্ঞাসা করুন।
অন্যান্য অংিগ্রহণকারীন্দের শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন এবং প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।
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কাজ- ২: শনন্দজর ওজন শনন্দজ মাশপ

সময়: ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.১০ শনন্দজর ওজন শনন্দজ মাশপ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন।
কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● পুন্দব শ সংগৃহীত ওন্দয়ে কমশিন সামন্দন কেশিন্দয় সকল অংিগ্রহণকাশরন্দক তাঁন্দের ওজন কমন্দপ িাতায় শলিন্দত বলুন।
● প্রশত শবদ্যালন্দয় সরবরাহকৃত ওন্দয়ে কমশিন শেন্দয় কীভান্দব কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করন্দত হন্দব ১জন অংিগ্রহণকারীন্দক
শজজ্ঞাসা করুন। অন্যান্য অংিগ্রহণকারীন্দের শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন এবং প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।
কাজ- 3: বােিারার কযাগ

সময়:১৫ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.১১ বােিারার কযাগ িাপসমূহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর
মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকাশর একটি কাগজ ১৬ টুকরা করার জন্য বলুন এবং ৫টি ৫গ্রাম, ৩টি ১০গ্রাম, ২টি ২০গ্রাম এবং ১টি ৫০গ্রাম
শলিন্দত বলুন।
● মুদ্রা অধ্যান্দয়র ‘খুচরা োকার কিলা’্এর অনুরুপ ৭৫ গ্রামন্দক উপন্দরর বানান্দনা গ্রাম শেন্দয় শবশভন্ন প্রশক্রয়ায় সাজান্দত বলুন। কয
আন্দগ কবশি প্রশক্রয়া বানান্দত পারন্দব কস শবজয়ী হন্দব।
● এই কাজটি শনন্দয় শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় কীভান্দব কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করন্দত হন্দব ১জন অংিগ্রহণকারীন্দক শজজ্ঞাসা করুন।
অন্যান্য অংিগ্রহণকারীন্দের শফডব্যাক শেন্দত উৎসাশহত করুন এবং প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।
কাজ- 4: ওজন্দনর তাশলকা

সময়: ১০ শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.১২ ওজন্দনর তাশলকা পড়ন্দত অনুন্দরাি করুন।
● পড়া কিন্দষ এই আইশডয়াটি কেশণকায শক্রন্দম শকভান্দব সিন্ন করন্দত হন্দব তা ২/৩ জন্দনর কান্দে জানন্দত চান।
● অন্যান্য অংিগ্রহণকারীন্দের উপস্থাপনকারীর বিন্দব্যর কপ্রশক্ষন্দত শফডব্যাক শেন্দত বলুন। যশে ককান অস্পষ্টতা থান্দক তাহন্দল
তা আন্দলাচনার মাধ্যন্দম স্পষ্ট করুন।
কাজ- 5: পাশন কমন্দপ কেশি

সময়: ১0 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.১৫ পাশন কমন্দপ কেশি অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ অনুযায়ী
কাজটি করুন। কান্দজর মূল মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল।
● শিক্ষাথীন্দের পাঠোন্দনর সময় তরল পোন্দথ শর আয়তন পশরমান্দপর িারণা কীভান্দব কেওয়া হয়- অংিগ্রহণকারীন্দের তা
েলীয়ভান্দব আন্দলাচনা করন্দত বলুন। আন্দলাচনা কিন্দষ েলীয়ভান্দব পন্দয়ন্ট আকান্দর শলিন্দত বলুন। সকল েন্দলর কলিা কিষ
হন্দল মূল পন্দয়ন্টগুন্দলা শুনুন।
● এরপর, অংিগ্রহণকারীন্দের “আনন্দে গশণত শিশি”্বইন্দয়র আইশডয়া নং- ১৪.১৫ “পাশন কমন্দপ কেশি”্পড়ন্দত বলুন।
শিক্ষাথীন্দের পাঠোন্দনর সময় বাস্তন্দব পশরমাপ কন্দর কেিান্দল শিক্ষাথীরা আগ্রন্দহর সন্দি ভালভান্দব শনশে শষ্ট শবষন্দয় বুেন্দত
পান্দর। এই আইশডয়াটি কসভান্দবই সাজান্দনা হন্দয়ন্দে বন্দল সবাইন্দক জানান।
● আইশডয়াটি বাস্তবায়ন্দনর সময় ককান কান্দজর পর ককান কাজ করন্দত হন্দব তা কয ককান একজন অংিগ্রহণকারীন্দক বলন্দত
বলুন।
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ষষ্ঠ ধদন
অধিশবেন-৩ : পধরমাপ-৪: সময় পধরমাপ
ভূধমকা: প্রশতেশকর জন্য সময়, ধদন, সপ্তাি, মাস ও বছর একটি গুরুত্বপুণ য ধবষয়। প্রধত বছশরর প্রথম ধদন পাঠ্যপুস্তক খদওয়া িয়।
েধনবার খথশক সপ্তাি শুরু িয়, জানূয়ারী মাস খথশক বছর শুরু িয় ইতোধদ। এই অধিশবেশনর মােশম ধেক্ষাথীরা ধদন, সপ্তাি, মাস,
বছর সম্পশকয িারণা লাভ করশব।
ধেেনফল

এ অধিশবেন খেশষ অংেগ্রিণকারীগণ● ২য় খেধণর উপশযাগী ধদন ও সপ্তাি, বষ যপধি খেোশনার খকৌেল ব্যাখ্যা করশত পারশবন।

সময়

৯০ ধমধনট

ধেক্ষা উপকরণ

গধণত পাঠ্যপুস্তক, লম্বা দধড়, এ-খফার কাগজ এক খসট, মাকযার, চক, খবার্য, োম, আট য খপপার, কাঁধচ।

কায যাবধলর ধবস্তাধরত ধববরণ:
কাজ- 1: বার কাড শ

সময়: ১5 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.১৪ বার কাড শ িাপসমুহ অনুসরণ কন্দর কাজটি করুন। কান্দজর মূল
িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● প্রন্দতযক অংিগ্রহণকাশরন্দক ৭ শেন্দনর ৭টি বার কাডশ বানান্দনার জন্য কাগজ সরবরাহ করুন এবং কাগজটি ৮ টুকরা কন্দর ৭শেন্দনর
নাম শলন্দি বার কাড শ বানান্দত বলুন।
● এবার একটি শেন্দনর নাম বলুন এবং সবাইন্দক কসই বার কাডশটি কেিান্দত বলুন। এভান্দব কন্দয়কবার কাজটি করুন।
● কজাড়ায় কাডশগুন্দলা এন্দলান্দমন্দলা কন্দর এন্দক অপন্দরর কাডশ শবশনময় করন্দত বলুন এবং শেন্দনর ক্রমানুযায়ী সাজান্দত বলুন। কয
আন্দগ পারন্দব কস শবজয়ী হন্দব।
● আবার সবাইন্দক কাডশগুন্দলা একন্দত্র করন্দত বলুন এবং কস শেনটি বলন্দবন এর পন্দরর শেনটি বলন্দত বলুন।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা
শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
কাজ- 2: েশড়ন্দত সপ্তান্দহর সাত শেন

সময়: 40 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.১৫ েশড়ন্দত সপ্তান্দহর সাত শেন অনুসরণ কন্দর কায শপদ্ধশতর িাপসমূহ
অনুযায়ী কাজটি করুন। কান্দজর মূল িাপসমূহ শনন্দম্ন উন্দেি করা হল:● গণনা অধ্যান্দয়র েশড়ন্দত সংখ্যা এর অনুরুপ একটি কাজ করার জন্য প্রন্দতযক েলন্দক ৭ শেন্দনর নাম শলিন্দত বলুন।
● এবার ৩ েন্দলর কলিা কাড শগুন্দলা একন্দত্র এন্দলান্দমন্দলা কন্দর ২১টি কাডশ কেশবন্দলর উপর রাখুন। েশড় িরার জন্য ২জনন্দক সামন্দন
আসন্দত বলুন।
● েলীয়ভান্দব েশড়ন্দত কাড শগুন্দলা সাজান্দব। কয েল দ্রুততার সান্দথ কাজটি করন্দত পারন্দব কস েল শবজয়ী হন্দব।
● কেশণ কায শক্রন্দম কীভান্দব শিক্ষাথীন্দের শেন্দয় এই কাজটি করান্দনা যায় শজজ্ঞাসা করুন। ককান প্রকার অস্পষ্টতা থাকন্দল তা
শবস্তাশরত আন্দলাচনা করুন।
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কাজ 3: ইংন্দরশজ ও বাংলা মান্দসর কাড শ ও েশড়ন্দত বাংলা ও ইংন্দরশজ মাস

সময়: ১5 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.১৭ ও ১৪.১৮ ইংন্দরশজ ও বাংলা মান্দসর কাড শ এবং েশড়ন্দত বাংলা ও
ইংন্দরশজ মাস অনুিীলন পাঠ কেওয়ার জন্য পড়ন্দত বলুন এবং পড়ার জন্য ১০ শমশনে সময় শেন। প্রশত েন্দলর জন্য আইশডয়া শনব শাচন
কন্দর শেন।
কাজ- 4: র্ঘশড় কেন্দি সময় বশল

সময়: 20 শমশনে

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়া ১৪.১৯ র্ঘশড় কেন্দি সময় বশল প্রেিশনী পান্দঠর মাধ্যন্দম উপস্থাপন করুন।
● অন্য ককানভান্দব উি পাঠটি উপস্থাপনা করা যায় শকনা শজজ্ঞাসা করুন। যশে সহজলভয উপকরণ ব্যবহার কন্দর সকল শিক্ষাথীর
অংিগ্রহণ শনশিত করা যায় তা করন্দত উৎসাশহত করুন।
● সকলন্দক িন্যবাে জাশনন্দয় অশিন্দবিন্দনর সমাশপ্ত কর্ঘাষণা করুন।
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ষষ্ঠ শেন
অশিন্দবিন 4 : প্রেিশন পাঠ উপস্থাপন্দনর শনন্দে শিনা ও সহায়তা প্রোন
ভূশমকা: এ অশিন্দবিন্দন পরবশতশ শেন্দন প্রশিক্ষণাথীন্দের মান্দে লোশরর মাধ্যন্দম আইশডয়া শবতরণ করা হন্দব। আনন্দে গশণত শিশি
কনন্দেন্ট কডশলভাশর বইন্দয়র শনন্দে শিনা কমাতান্দবক প্রন্দয়াজনীয় উপকরণ সরবরাহ করন্দত হন্দব। উি বইন্দয়র শনন্দে শিনা অনুযায়ী কেশণ
কায শক্রম পশরচালনা করন্দত হন্দব। মূল্যায়ন প্রশক্রয়ার মাধ্যন্দম প্রশিক্ষণাথীন্দের মধ্য কথন্দক কযাগ্য মাষ্টার কেইনার শনব শাচন করা হন্দব।
সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

আইশডয়া উপস্থাপন্দনর জন্য প্রন্দয়াজনীয় সকল উপকরণ

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: লোশরর মাধ্যন্দম আইশডয়া শবতরণ

সময়: ৩০ শমশনে

● অংিগ্রহণকারীন্দের মান্দে লোশরর মাধ্যন্দম আইশডয়া শনব শাচন্দনর জন্য প্রন্দতযকন্দক একটি কাগন্দজর টুকরা তুলন্দত বলুন।
● আইশডয়া সিন্দকশ অংিগ্রহণকারীন্দের ককান প্রশ্ন থাকন্দল আন্দলাচনা করুন। আনন্দে গশণত শিশি বইন্দয়র বণ শনা অনুু্যায়ী যা যা
উপকরণ লাগন্দব তা শচশিত করন্দত বলুন।

প্রশিক্ষণাথী অংিগ্রহণকারীন্দের কয শনন্দে শিনা শেন্দত হন্দব:
● প্রশিক্ষণাথীবৃে প্রন্দতযন্দক সহায়ক শহন্দসন্দব শসমুন্দলিন (প্রেিশনী) পাঠ উপস্থাপন করন্দবন। শসমুন্দলিন (প্রেিশনী) পান্দঠ পাঠ
উপস্থাপনকারী ব্যশতন্দরন্দক সকল প্রশিক্ষণাথীরা শিক্ষাথী শহন্দসন্দব শসমুন্দলিন পান্দঠ অংিগ্রহণ করন্দবন এবং শসমুন্দলিন
(প্রেিশনী) পান্দঠর সময় পাঠ পয শন্দবক্ষণ করন্দবন ।
● প্রশিক্ষন্দণর মূল সহায়কবৃে (প্রশিক্ষকবৃে) মূল্যায়নকারী শহন্দসন্দব কাজ করন্দবন।
● প্রন্দতযক প্রশিক্ষণাথী ষষ্ঠ শেন্দন লোরী কথন্দক প্রাপ্ত আইশডয়াটি (১টি) আইশডয়া উপস্থাপন করন্দবন। আইশডয়া উপস্থাপন্দনর
জন্য প্রশতজন ১০শমশনে কন্দর সময় পান্দবন। উপস্থাপন্দনর সমাশপ্ত োনার জন্য প্রন্দয়াজন্দন এক শমশনে অশতশরি সময় কেওয়া
কযন্দত পান্দর।
● শিক্ষাথী ককশিক প্রশক্রয়া অনুসরণ কন্দর “আনন্দে গশণত শিশি”্কনন্দেন্ট কডশলভাশর বুন্দকর আইশডয়ার িাপসমূহ অনুযায়ী
শসমুন্দলিন (প্রেিশন) পাঠ উপস্থাপন করন্দবন। আইশডয়ার িাপসমূহ ঠিক করন্দি এর মন্দধ্য নতুনত্ব আনা যান্দব; তন্দব তা
অবশ্যই পাঠ উপস্থাপন্দনর প্রস্তুশতর সময় প্রশিক্ষকন্দের অবশহত কন্দর অনুন্দমােন শনন্দত হন্দব।

প্রশিক্ষকন্দের কয শনন্দে শিনা অনুসরণ করন্দত হন্দব:
● সকল সহায়ক (প্রশিক্ষকবৃে) পৃথক পৃথকভান্দব মূল্যায়নকারী শহন্দসন্দব কাজ করন্দবন।
● প্রন্দতযক সহায়ক আলাোভান্দব প্রন্দতযক শসমুন্দলিন (প্রেিশনী) পাঠ উপস্থাপনকারীর শবপরীন্দত অশিন্দবিন পশরচালনার েক্ষতা
শবষন্দয় কমাে নম্বর হন্দচ্ছ ৫০ (অশিন্দবিন পশরচালনা- ৩0 নম্বর, প্রশিক্ষণ পশরচালনার পশরকল্পনা প্রণয়ন- ১০ নম্বর ও উপকরণ
দতশরর েক্ষতা- ১০ নম্বর)। পশরশিন্দষ্ট মূল্যায়ন েক সংযুি
● সহায়কন্দের “অশিন্দবিন পশরচালনার েক্ষতা”্ফরন্দম প্রেত্ত নম্বর গড় কন্দর মূল সীে মাস্টার কেইনার মূল্যায়ন ফরন্দম শলশপবদ্ধ
করন্দবন।
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● শসমুন্দলিন (প্রেিশনী) প্রেিশনী পান্দঠ প্রশিক্ষণাথীরা শিক্ষাথী শহন্দসন্দব অংিগ্রহণ করন্দব। সহায়ক শনন্দজ বা অংিগ্রহণকারীন্দের
কথন্দক একজনন্দক শিক্ষক শহন্দসন্দব পাঠ পশরচালনার জন্য মন্দনানয়ন শেন্দবন। তন্দব এন্দক্ষন্দত্র অংিগ্রহণকারীন্দক আন্দগ কথন্দক
প্রস্তুশত গ্রহন্দণর সুন্দযাগ শেন্দত হন্দব।
● শসমুন্দলিন (প্রেিশনী) পান্দঠর সময় সকল অংিগ্রহণকারী পাঠ পয শন্দবক্ষণ করন্দবন এবং প্রন্দতযন্দকর এ শবষন্দয় পয শন্দবক্ষণ কনাে
কনওয়া শনশিত করন্দবন। পাঠ সমাপনান্দন্ত পান্দঠর সবল ও উন্নয়ন্দনর কক্ষত্র শনন্দয় আন্দলাচনা করন্দবন।

কয সকল কন্দন্টন্ট প্রেিশনী পান্দঠ উপস্থাপন করা হন্দব তার তশলকা:
ক্রশমক নং

আইশডয়া নং

নাম

১

২.৪

এক- এক শমল

২

২.১১

সংখ্যার কজাড়া

৩

২.১৫

সংখ্যার লুন্দকাচুশর

৪

২.১৯

এন্দলান্দমন্দলা

৫

২.২১

েন্দির েল

৬

২.২৪

লাইন ভাংশগ, লাইন কশর (শরশপে)

৭

৩.১১

কাগন্দজর আঙুন্দল কযাগ

৮

৩.১৮

কজাড়ায় কজাড়ায় সংখ্যা

৯

৩.১৯

কযান্দগর লুডু

১০

৪.৯

চাকা ঘুশরন্দয় শবন্দয়াগ

১১

৬.৫

লুকান্দনা আকৃশতর কিলা

১২

৬.৮

কাগন্দজর ককালাজ

১৩

৬.৯

হান্দত হাত িশর

১৪

৭.২

েন্দির বাশন্ডল এবং সংখ্যার তুলনা

১৫

৭.৫

কজাড় শবন্দজাড় (শরশপে)

১৬

৯.৯

স্লাইড রুলান্দর শবন্দয়াগ কশর

১৭

১০.৬

১০০ ডন্দে নামতা (শরশপে)

১৮

১০.৯

করিার সাহান্দয্য নামতা ও গুণ

১৯

১১.৪

গুণ কেশবল

২০

১২.১

শবশকশকশন (শরশপে)
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ক্রশমক নং

আইশডয়া নং

নাম

২১

১৩.৫

অন্দি শক বনাম এক চতুথ শাংি (শরশপে)

২২

১৪.৫

কাগন্দজর বল (শরশপে)

২৩

১৪.১৭

ইংন্দরশজ ও বাংলা মান্দসর কাডশ

২৪

১৪.১৮

েশড়ন্দত বাংলা ও ইংন্দরশজ মাস

কাজ-২: উপকরণ সংগ্রহ

সময়: ৩০ শমশনে

● কেশণ কায শক্রম পশরচালনার জন্য শচশিত উপকরণসমূহ সংগ্রহ করন্দত বলুন।
● আগামীকাল উপস্থাপন্দনর জন্য অশিন্দবিন কিন্দষ সকল অংিগ্রহণকারীগণন্দক প্রন্দয়াজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করন্দত বলুন।
● ককান্দনা প্রশ্ন থাকন্দল আন্দলাচনা করুন।
কাজ-৩: মুল্যায়ন্দনর শনণ শায়ক শনন্দয় আন্দলাচনা

সময়: ৩০ শমশনে

● অশিন্দবিন পশরচালনার েক্ষতা শবষন্দয় কমাে নম্বর হন্দচ্ছ ৫০ (অশিন্দবিন পশরচালনা- ৩0 নম্বর, প্রশিক্ষণ পশরচালনার
পশরকল্পনা প্রণয়ন- ১০ নম্বর ও উপকরণ দতশরর েক্ষতা- ১০ নম্বর)।
● অশিন্দবিন পশরচালনার কক্ষন্দত্র sub-indicator শহন্দসন্দব সাবলীল উপস্থাপনা, শিক্ষাথী-ককশিক উপস্থাপনা, উপকরণ দতশর
ও কেশণ কায শক্রম পশরচালনায় িারাবাশহকতা রািা, ইতযাশে শবন্দবচনা করা যায়।
● প্রন্দয়াজন্দন indicator ও sub-indicator শনন্দয় আন্দলাচনা করুন এবং ককান প্রকার প্রশ্ন থাকন্দল তা স্পষ্ট করুন।
● সকলন্দক িন্যবাে জ্ঞাপন কন্দর অশিন্দবিন্দন সমাশপ্ত কর্ঘাষণা করুন।
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সপ্তম শেন
অশিন্দবিন-১-৪ : প্রশিক্ষণাথীন্দের অনুিীলন পাঠ (মূল্যায়ন)

● শিক্ষাথী ককশিক প্রশক্রয়া অনুসরণ কন্দর প্রশত প্রশিক্ষণাথী ১টি কন্দর আইশডয়া উপস্থাপন করন্দবন। আইশডয়া উপস্থাপন্দনর জন্য
প্রশতজন ১০শমশনে কন্দর সময় পান্দবন।
● সকল সহায়কবৃে (প্রশিক্ষকবৃে) পৃথক পৃথকভান্দব মূল্যায়নকারী শহন্দসন্দব শনন্দম্নর মূল্যায়ন েক ব্যবহার কন্দর মূল্যায়ন করন্দবন।
● প্রন্দতযক সহায়ক আলাোভান্দব প্রন্দতযক শসমুন্দলিন (প্রেিশনী) পাঠ উপস্থাপনকারীর শবপরীন্দত অশিন্দবিন পশরচালনার েক্ষতা
শবষন্দয় কমাে নম্বর হন্দচ্ছ ৫০ (অশিন্দবিন পশরচালনা- ৩0 নম্বর, প্রশিক্ষণ পশরচালনার পশরকল্পনা প্রণয়ন- ১০ নম্বর ও উপকরণ
দতশরর েক্ষতা- ১০ নম্বর)।
● সহায়কন্দের “অশিন্দবিন পশরচালনার েক্ষতা”্ফরন্দম প্রেত্ত নম্বর গড় কন্দর মূল সীে মাস্টার কেইনার মূল্যায়ন ফরন্দম শলশপবদ্ধ
করন্দবন।

প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন েক
কভনূযোঃ
তাশরিোঃ
ক্রশমক
নং

ব্যাচ নম্বরোঃ
প্রশিক্ষণাথীর
নাম

প্রশ্ন-১

প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন েক
প্রশ্ন-২
প্রশ্ন-৩
প্রশ্ন-৪

কমাে (৫0)

কগ্রড

প্রশ্ন-৫

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 87

অষ্টম শেন
অশিন্দবিন-১ : পূব শ শেন্দনর পয শান্দলাচনা এবং আইশডয়া সংক্রান্ত সাশব শক পয শান্দলাচনা
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ●

আনন্দে গশণত শিশি কনন্দেন্ট কডশলভাশর বইন্দয়র আইশডয়া সিন্দকশ ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

১২০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

মাশল্ট্শমশডয়া/ শভপন্দবাড শ ও কপাস্টার কপপার, কহায়াইে কবাডশ, মাকশার, প্রশ্নকাড।শ

শিিন কিিান্দনা
পদ্ধশত/ককৌিল

আন্দলাচনা, প্রন্দশ্নাত্তর, প্রেিশন, পাঠ অনুিীলন, েলীয় কাজ, একক কাজ, কপ্ল্নারী আন্দলাচনা।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: পূব শ শেন্দনর পয শান্দলাচনা

সময়- ৩০ শমশনে

● সহায়ক অংিগ্রহণকারীন্দের সবাইন্দক শুন্দভচ্ছা জাশনন্দয় শেন্দনর কায শক্রম শুরু করন্দবন। সহায়ক সবাইন্দক সাশরবদ্ধভান্দব োশড়ন্দয়
সুন্দর সুন্দর জাতীয় সংগীত গাইন্দত বলুন। সহায়ক শনন্দজও অংিগ্রহণকারীন্দের সন্দি গান করন্দবন ।
● সহায়ক োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযাশয় শনশে শষ্ট েলন্দক পূব শবতী শেন্দনর কায শক্রম আরও একবার মূল্যায়ন করার জন্য মূল্যায়ন
েলন্দক আহ্বান জানান।
● মূল্যায়ন েল তান্দের গৃহীত পদ্ধশত অবলম্বন কন্দর সকন্দলর অংিগ্রহন্দণর পূব শবতী শেন্দনর শিিন মূল্যায়ন করন্দবন।
● শিিন মূল্যায়ন্দনর পর োশয়ত্ব বণ্টন্দনর শনন্দে শিনা অনুযায়ী শনশে শষ্ট েলন্দক প্রশতন্দবেন পাঠ করার জন্য আহ্বান জানান।
● েল কথন্দক কযন্দকান্দনা একজন সবার সামন্দন এন্দস প্রশতন্দবেন পাঠ করন্দব। প্রেিশনী পাঠ সিন্দকশ শবস্তাশরত বণ শনা করার জন্য
আহ্বান করুন।
● প্রশতন্দবেন পান্দঠর সময় সকল অংিগ্রহণকারী তা মন্দনান্দযাগ সহকান্দর শুনন্দবন।
● প্রশতন্দবেন পাঠ কিষ হন্দল অংিগ্রহণকারীন্দের প্রশতন্দবেন সিন্দকশ মূল্যায়ন করন্দত বলুন। প্রশতন্দবেন্দন ককান্দনা সমস্যা আন্দে
শকনা বা প্রশতন্দবেন সঠিক হন্দয়ন্দে শকনা তা জানুন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের মতামত কিানার পর প্রশতন্দবেন সিন্দকশ ককান্দনা মতামত থাকন্দল বলুন ।
● তারপর প্রশতন্দবেনকারীন্দক এবং তার েলন্দক িন্যবাে শেন্দয় আন্দলাচনা কিষ করুন।

কাজ-২: আইশডয়া সংক্রান্ত সাশব শক পয শান্দলাচনা

সময়: ৯০ শমশনে

● প্রশিক্ষক গত ১ম কথন্দক ৬ষ্ঠ শেন্দন কযসকল আইশডয়াগুন্দলা শনন্দয় আন্দলাচনা করা হন্দয়ন্দে কসগুন্দলার গুরুত্ব শবন্দবচনা কন্দর
কমপন্দক্ষ ৩০টি সংশক্ষপ্ত প্রশ্ন কন্দর আনন্দবন।
● প্রশ্নগুন্দলা লোরী কন্দর প্রশিক্ষণাথীন্দের মান্দে শবতরণ করুন।
● প্রন্দতযন্দক একটি কন্দর প্রশ্ন পান্দবন এবং কলিার জন্য ১০ শমশনে সময় শেন।
। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 88

● সবার কলিা কিষ হন্দল পর্যায়ক্রন্দম একজন একজন কন্দর পাঠ কন্দর শুনান্দত বলুন। কারও প্রন্দশ্নর উত্তর পুন্দরাপুশর সঠিক না হন্দল
প্রথন্দম প্রশিক্ষণাথীন্দের শেন্দয় সঠিক উত্তর শনন্দয় আসার কচষ্টা করুন। প্রশিক্ষণাথীন্দের কাে কথন্দক সঠিক উত্তর পাওয়া না কগন্দল
সহায়ক শনন্দজই তা স্পষ্ট কন্দর শেন্দবন।
● প্রন্দশ্নাত্তর কিন্দষ ককান আইশডয়া উপর উপকরণ দতশর ও কেশণ কার্যক্রম পশরচালনা এবং ককান আইশডয়ার উন্নয়নন্দযাগ্য শেক
সিন্দকশ প্রশিক্ষণাথীন্দের মতামত জানন্দত চান।
● এশবষন্দয় কযন্দকান প্রশিক্ষণাথীন্দের মতামত সঠিক হন্দল সােন্দর গ্রহণ করুন; অথবা শনন্দজ সঠিক মতামত তুন্দল িরুন।
●

আইশডয়াগুন্দলা শনন্দয় কেশণ কার্যক্রম পশরচালনায় কী িরন্দনর চযান্দলঞ্জ হন্দত পান্দর তা শনন্দয় আন্দলাচনা করুন।
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অষ্টম শেন
অশিন্দবিন-২ : মাস্টার কেইনারন্দের োশয়ত্ব ও কতশব্য
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ●

মাস্টার কেইনারন্দের োশয়ত্ব ও কতশব্য ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

সময়

৯০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

মাশল্ট্শমশডয়া, শভপন্দবাডশ, কহায়াইে কবাডশ, মাকশার, কপাস্টার কপপার, তথ্যপত্র ইতযাশে।

শিিন কিিান্দনা
পদ্ধশত/ককৌিল

কিইনস্টশমশং, আন্দলাচনা, প্রেিশন, প্রন্দশ্নাত্তর, েলীয়কাজ, একক কাজ।

১. কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: মাস্টার কেইনারন্দের োশয়ত্ব ও কতশব্য

সময়: ৯০ শমশনে

● উপন্দজলা ইউআরশস ইিোটর ও অন্য মাস্টার কেইনান্দরর সমন্বয় সািন কন্দর প্রশিক্ষণ আন্দয়াজন ও শিক্ষকন্দের অংিগ্রহণ
শনশিত করন্দবন।
● মাস্টার কেইনারগণ মূলত প্রাথশমক শবদ্যালন্দয়র গশণত শবষন্দয়র শিক্ষকন্দের গশণত অশলশিয়াড ককৌিল শবষন্দয় প্রশিশক্ষত
করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কায শক্রম পশরচালনা করন্দবন।
● শিক্ষক প্রশিক্ষণ পশরচালনা করার জন্য প্রন্দয়াজনীয় উপকরণ দতশর করন্দবন।
● প্রশতটি প্রশিক্ষণ পশরচালনা কিন্দষ েীম শলডান্দরর শনকে শরন্দপাে শ কপি করন্দবন।
● শনজ শবদ্যালন্দয় গশণত শবষন্দয় পাঠোন্দনর কক্ষন্দত্র গশণত অশলশিয়াড ককৌিল প্রন্দয়াগ সন্দচষ্ট হন্দবন এবং শনজ শবদ্যালন্দয় in
house প্রশিক্ষন্দণর ব্যবস্থা করন্দবন।
● উপন্দজলার অন্যান্য শিক্ষকন্দের ককান প্রকার সহায়তার প্রন্দয়াজন হন্দল যথাযথ পরামিশ শেন্দবন।
● সাব-িাস্টার বা অন্যন্দকান প্রশিক্ষন্দণ গশণত অশলশিয়াড ককৌিল প্রন্দয়াগ কন্দর গশণত শবষন্দয়র শবষয়বস্তু উপস্থাপন করন্দবন।
● প্রশিক্ষণ পশরচালনা ও পরবতীন্দত কেশণ কায শক্রম পশরচালনা করন্দত শগন্দয় ককান আইশডয়া সিন্দকশ ককান মতামত বা
উন্নয়নন্দযাগ্য শেক নজন্দর আসন্দল তা গশণত অশলশিয়াড সাব-কন্দিান্দনন্ট বরাবন্দর কপ্ররণ করন্দবন।
● একজন একিন শরসাচ শার শহন্দসন্দব আইশডয়াগুন্দলা শনন্দয় গন্দবষণা করন্দবন এবং গন্দবষণার ফলাফল তুন্দল িরন্দবন।
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অষ্টম শেন
অশিন্দবিন-৩-৪ : প্রশিক্ষণ শরশভউ, প্রশিক্ষন্দণাত্তর মূল্যায়ন এবং সমাপনী
ভূশমকা: এ অশিন্দবিনটি ৬শেন ব্যাপী প্রশিক্ষন্দণর সব শন্দিষ অশিন্দবিন। এিান্দন ৬ শেন ব্যাপী প্রশিক্ষন্দণর শবশভন্ন শবষয়াশে শনন্দয়
কমৌশিক আন্দলাচনা হন্দব। সহায়ক মুি আন্দলাচনার সুন্দযাগ কন্দর কেন্দবন। অংিগ্রহণকারীগণ প্রন্দতযন্দক আন্দলাচনায় অংিগ্রহণ
করন্দবন। এোড়া ১ম কথন্দক ৫ম কেশণর পাঠ্যপুস্তন্দকর শবশভন্ন সমস্যা শনন্দয় আন্দলাচনার সুন্দযাগ থাকন্দব। পশরন্দিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ
প্রশিক্ষন্দণাত্তর মূল্যায়ন্দন অংিগ্রহণ করন্দবন।
শিিনফল

এ অশিন্দবিন কিন্দষ অংিগ্রহণকারীগণ●

পাঠ্যপুস্তন্দকর অন্দনক অজানা শবষয় ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

●

প্রশিক্ষন্দণর শবষয়বস্তু আরও গভীরভান্দব ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দবন।

●

প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়ন্দন শনন্দজর অবস্থান যাচাই করন্দত পারন্দবন।

সময়

১৮০ শমশনে

শিক্ষা উপকরণ

প্রশিক্ষণ কমশসূশচ, ১ম কথন্দক ২য় কেশণর গশণত পাঠ্যপুস্তক, প্রশিক্ষন্দণাত্তর মূল্যায়ন্দনর জন্য প্রশ্ন
ইতযাশে।

কায শাবশলর শবস্তাশরত শববরণ:
কাজ-১: প্রশিক্ষণ শরশভউ

সময়: ৬০ শমশনে

● অংিগ্রহণকারীন্দের বলুন, আজ আমান্দের প্রশিক্ষণ কযান্দির কিষ শেন। আজ আমরা প্রশিক্ষণ কযান্দির সকল আন্দলাশচত
শবষয়সমূহ কিলার মাধ্যন্দম মন্দন করার কচষ্টা করব। তারপর কিলাটি সবাইন্দক ভান্দলাভান্দব বুশেন্দয় শেন।
● অংিগ্রহণকারীন্দের দুইটি েন্দল ভাগ হন্দয় বসন্দত বলুন। দুইটি েন্দলর দুইটি নাম শেন্দয় কবান্দড শ শলন্দি রাখুন। তারপর প্রশতেলন্দক
কপাস্টার কপপার ও মাকশার সরবরাহ করুন।
● প্রশতেলন্দক েলীয়ভান্দব আন্দলাচনা কন্দর প্রশিক্ষন্দণর আন্দলাশচত শবষয়সমূন্দহর উপর কোে কোে কযন্দকান্দনা ৫টি প্রশ্ন দতশর কন্দর
কপাস্টার কপপান্দর শলিন্দত বলুন।
● প্রশ্ন কলিা কিষ হন্দল একেল অন্যেলন্দক প্রশ্ন করন্দব। প্রন্দশ্নর উত্তর সঠিক হন্দল সহায়ক কবান্দডশ ঐ েন্দলর পান্দি ১০নম্বর শেন।
যশে উত্তর বলন্দত না পান্দরন তাহন্দল ০ শেন। যশে উত্তরোতা েল উত্তর শেন্দত না পান্দর তাহন্দল প্রশ্নকারীেলন্দক ঐ প্রন্দশ্নর উত্তর
শেন্দত বলুন। প্রশ্নকারী েল উত্তর বলন্দত পারন্দলও ককান্দনা নম্বর পান্দব না। যশে প্রশ্নোতা েল উত্তর বলন্দত না পান্দর তাহন্দল ঐ
েলন্দক -০৫ নম্বর শেন। যশে ককান্দনা েলই উত্তর শেন্দত না পান্দর তাহন্দল ঐ প্রন্দশ্নর উত্তর ভান্দলাভান্দব বুশেন্দয় শেন।
● সব প্রন্দশ্নর উত্তর বলা কিষ হন্দল কবান্দড শ নম্বর কযাগ শেন। কয েল কবশি নম্বর পান্দব ঐ েলন্দক শবজয়ী শহন্দসন্দব কর্ঘাষণা করুন।
কাজ-২: প্রশিক্ষন্দণাত্তর মূল্যায়ন

সময়: ৩০ শমশনে

● প্রশিক্ষন্দণাত্তর মূল্যায়ন্দনর জন্য প্রণীত প্রশ্নটি সকলন্দক শবতরণ করুন।
● অংিগ্রহণকারীগণ সকন্দল প্রশিক্ষন্দণাত্তর মূল্যায়ন্দন ১৫ শমশনে অংিগ্রহণ করন্দবন।
● ককান্দনা প্রশ্ন থাকন্দল আন্দলাচনা করুন।
কাজ-৩: সমাপনী ও িন্যবাে জ্ঞাপন

সময়: ৯০ শমশনে

● অনাড়ম্বরভান্দব সমাপনী অনুষ্ঠান্দনর আন্দয়াজন করুন।
● সকলন্দক িন্যবাে জ্ঞাপন কন্দর প্রশিক্ষন্দণর সফল সমাশপ্ত কর্ঘাষণা করুন
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তথ্যপত্র
মাস্টার কেইনার প্রশিক্ষণ কযাি : প্রাক-যাচাই
প্রাক-যাচাই প্রশক্রয়া
অংিগ্রহণকারীন্দের বলুন, এিন আমরা প্রশিক্ষন্দণর প্রাক-যাচাই করব। আমরা আপনান্দের প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট পূব শিারণা বা অশভজ্ঞতা
কতটুকু আন্দে তা জানার কচষ্টা করব।
•

অংিগ্রহণকারীন্দের প্রন্দতযকন্দক এক কসে কন্দর পূব শ প্রস্তুতকৃত প্রাক-যাচাইপত্র শবতরণ করুন।

•

প্রথন্দম প্রাক-যাচাশপন্দত্রর প্রশ্নগুন্দলা ভান্দলাভান্দব পন্দড় কিানান। অংিগ্রহণকারীন্দের ৩০ শমশনে সমন্দয়র মন্দধ্য যাচাইপন্দত্র প্রন্দশ্নর
শনন্দচ শনন্দচ উত্তর শলিন্দত বলুন।

•

প্রশ্ন-যাচাইপন্দত্র প্রথন্দম অংিগ্রহণকরীর নাম ও তাশরি ভান্দলাভান্দব শলিন্দত বলুন।

•

উত্তর কলিার সময় ঘুন্দর ঘুন্দর কেখুন এবং ককউ কযন অন্যজন্দনর কলিা কেন্দি না শলিন্দত পান্দর কস শবষন্দয়র কিয়াল রাখুন।

•

উত্তর কলিা কিষ হন্দয় কগন্দল বা শনি শাশরত ৩০ শমশনে কিষ হন্দয় কগন্দল সবার কাে কথন্দক উত্তরপত্র জমা শনন।

•

কযন্দকান্দনা অবসর সমন্দয় উত্তরপত্র কোশরং করুন। কোশরং কিন্দষ শনি শাশরত ফরন্দমন্দে অংিগ্রহণকারীর নম্বর ও কগ্রড শনশে শষ্ট
কতৃশপন্দক্ষর কান্দে হস্তান্তর করুন।

প্রশিক্ষণ উত্তর যাচাই প্রশক্রয়া
প্রশিক্ষণ উত্তর যাচাই-এর কক্ষন্দত্রও প্রাক-যাচাই প্রশক্রয়ার অনুরূপ প্রশক্রয়া অনুসরণ করা হন্দব।

কোশরং করার শনয়ম
কমাে ৫০ নম্বর। প্রশতটি প্রন্দশ্নর মান সমান। প্রন্দশ্নর উত্তর শবন্দবচনা কন্দর প্রন্দশ্নর কমাে নম্বন্দরর মন্দধ্য ভাগ কন্দর প্রশত প্রন্দশ্নর উত্তন্দর
নম্বর প্রোন করুন।

কগ্রশডং পদ্ধশত
৪০-৫০ এর মন্দধ্য নম্বর কপন্দল “ক”্কগ্রড
২০-৩৯ এর মন্দধ্য নম্বর কপন্দল “ি”্কগ্রড
০১-১৯ এর মন্দধ্য নম্বর কপন্দল “গ”্কগ্রড
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গণপ্রজাতন্ত্র বাংলান্দেি সরকার
টিম শলডান্দরর কায শালয়
গশণত অশলশিয়াড সাব-কন্দিান্দনন্ট 1.5, শপইশডশপ৪
প্রাথশমক শিক্ষা অশিেপ্তর

প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন েক
কভনূযোঃ
তাশরিোঃ
ক্রশমক
নং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ব্যাচ নম্বরোঃ
প্রশিক্ষণাথীর
নাম

প্রশ্ন-১

প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন েক
প্রশ্ন-২
প্রশ্ন-৩
প্রশ্ন-৪

কমাে (৫0)

কগ্রড

প্রশ্ন-৫
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গণপ্রজাতন্ত্র বাংলান্দেি সরকার
টিম শলডান্দরর কায শালয়
গশণত অশলশিয়াড সাব-কন্দিান্দনন্ট 1.5, শপইশডশপ৪
প্রাথশমক শিক্ষা অশিেপ্তর

প্রশিক্ষণ মূল্যায়নপত্র
1. প্রশিক্ষণ কথন্দক আপশন কয শবষয়গুন্দলা শিন্দিন্দেন তার মন্দধ্য সবন্দচন্দয় গুরুত্বপূণ শ মন্দন হন্দয়ন্দে এমন কমপন্দক্ষ শতনটি শবষয় উন্দেি
করুন।

2. প্রশিক্ষন্দণর ককান শবষয়টি আপনার সবন্দচন্দয় ভান্দলা কলন্দগন্দে?

3. প্রশিক্ষন্দণর ককান শবষয়গুন্দলা আপনার ভান্দলা লান্দগশন?

4. প্রশিক্ষন্দণ কসিনগুন্দলার মন্দধ্য ককান শবষয়গুন্দলা আপনার ভাল কলন্দগন্দে?

5. প্রশিক্ষন্দণর কসিনগুন্দলার মন্দধ্য ককান শেকগুন্দলা আপনার মন্দন হন্দয়ন্দে পশরবতশন করা েরকার?

6. প্রশিক্ষন্দণর আপনার ভান্দলা কলন্দগন্দে এমন ৩টি কসিন্দনর নাম শলখুন।

7. প্রশিক্ষন্দণর আপনার ভান্দলা লান্দগশন এমন ৩টি কসিন্দনর নাম শলখুন।

8. প্রশিক্ষন্দণর িাবার ককমন শেল?
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9. প্রশিক্ষন্দণ আপশন এমন কী আিা কন্দরশেন্দলন যা পানশন?

10. আর কী করন্দল প্রশিক্ষন্দণর কেিান্দনা শবষয়/আইশডয়গুন্দলা কেশণকন্দক্ষ প্রন্দয়ান্দগ সহায়ক হন্দতা?

11. আপনার করা অন্যান্য প্রশিক্ষন্দণর সন্দি এই প্রশিক্ষণ কযান্দির মূল পাথ শকয/পাথ শকযগুন্দলা কী শেল?

12. প্রশিক্ষন্দণর এন্দস আপনার নতুন কয়জন বন্ধু হন্দয়ন্দে? (বন্ধুন্দক শনন্দয় দুই লাইন শলিন্দত পান্দরন)

13. প্রশিক্ষণটিন্দক আপশন ১০-এর মন্দধ্য কত শেন্দবন?

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

14. প্রশিক্ষণ সিন্দকশ আপনার উেুি পরামিশ শলখুন।
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বাংলান্দেন্দির প্রাথশমক শিক্ষার লক্ষয ও উন্দেশ্য
প্রাথশমক শিক্ষার লক্ষয
শিশুর িারীশরক, মানশসক, সামাশজক, দনশতক, মানশবক, নােশনক, আধ্যাশত্মক ও আন্দবশগক শবকাি সািন এবং তান্দের
কেিাত্বন্দবান্দি, শবজ্ঞানমেতায়, সৃজনিীলতায় ও উন্নত জীবন্দনর স্বপ্নেিশন্দন উিুদ্ধ করা।

প্রাথশমক শিক্ষার উন্দেশ্য:
1. আোহ্তা’আলা/সৃশষ্টকতশার প্রশত শবর্শ্াস ও শিশুর মন্দধ্য দনশতক ও মানশবক মূল্যন্দবাি সৃশষ্ট করা এবং সকল িমশ ও
িমশাবলম্বীন্দের প্রশত েদ্ধািীল হওয়া।
2. কিিার প্রশত ইশতবাচক মন্দনাভাব সৃশষ্টর মাধ্যন্দম শিশুর কল্পনা-িশি, সৃজনিীলতা ও নােশনকন্দবান্দির উন্দেন্দষ সহায়তা
করা।
3. শবজ্ঞান্দনর নীশত-পদ্ধশত ও প্রযুশির জ্ঞান অজশন, সমস্যা সমািান্দন তার ব্যবহার এবং শবজ্ঞানমনে ও অনুসশন্ধ্ৎসু কন্দর
গন্দড় তুলন্দত সহায়তা করা।
4. ভাষা ও কযাগান্দযাগ েক্ষতার শবকাি এবং শনন্দজন্দক প্রকাি করন্দত সহয়তা করা।
5. গাশণশতক িারণা, কযৌশিক শচন্তা ও সমস্যা সমািান্দনর কযাগ্যতা অজশন্দন সহায়তা করা।
6. সামাশজক ও সুনাগশরক হওয়ার গুণাবশল এবং শবর্শ্জনীন দৃশষ্টভশি অজশন্দন সহয়তা করা।
7. ভান্দলা-মন্দের পাথ শকয অনুিাবন্দনর মাধ্যন্দম সঠিক পন্দথ চলন্দত উিুদ্ধ করা।
8. অন্যন্দক অগ্রাশিকার কেওয়া, পরমতসশহষ্ণুতা, তযান্দগর মন্দনাভাব ও শমন্দলশমন্দি বাস করার মানশসকতা সৃশষ্ট করা।
9. প্রশতকূলতা কমাকান্দবলার মাধ্যন্দম শিশুর আত্মশবর্শ্াস সৃশষ্ট করা।
10. শনন্দজর কাজ শনন্দজ করার মাধ্যন্দম েন্দমর ময শাো উপলশি ও আত্মময শাো শবকান্দি সহায়তা করা।
11. প্রকৃশত, পশরন্দবি ও শবর্শ্জগৎ সিন্দকশ জানন্দত ও ভান্দলাবাসন্দত সহায়তা করা এবং পশরন্দবি সংরক্ষন্দণ উিুদ্ধ করা।
12. শনরাপে ও স্বাস্থযসম্মত জীবনযাপন্দন সন্দচষ্ট করা।
13. জাতীয় ইশতহাস, ঐশতহয, সংস্কৃশত, কেিন্দপ্রম ও মুশিযুন্দদ্ধর কচতনায় উিুদ্ধ করার মাধ্যন্দম বাংলান্দেিন্দক ভান্দলাবাসন্দত
সাহায্য করা।

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (আনন্দে গশণত শিশি)। 96

প্রাথশমক শিক্ষার কযাগ্যতা
কযাগ্যতা কী
শিিন কিিান্দনা কায শক্রন্দমর মধ্য শেন্দয় ককান জ্ঞান, েক্ষতা বা দৃশষ্টভশি পশরপূণ শভান্দব আয়ত্ত করার পর শিশু বাস্তব জীবন্দন প্রন্দয়াজন্দনর
সময় তা কান্দজ লাগান্দত পারন্দল কসই জ্ঞান, েক্ষতা বা দৃশষ্টভশিন্দক কযাগ্যতা বন্দল।

প্রাশন্তক কযাগ্যতা কী
প্রাথশমক স্তর শিক্ষার একটি স্বয়ংসম্পূণ শ স্তর। এই স্তন্দরর শিক্ষা কিন্দষ সকল শিশু কয জ্ঞান, েক্ষতা, দৃশষ্টভশি, মূল্যন্দবাি অজশন
করন্দব তার সমশষ্টই প্রাশন্তক কযাগ্যতা। অন্যভান্দব বলা যায়, ১ম কেশণ কথন্দক ৫ম কেশণ পয শন্ত অশজশত কযাগ্যতার সমশষ্টই প্রাশন্তক
কযাগ্যতা। বাংলান্দেন্দির প্রাথশমক শিক্ষাস্তন্দরর জন্য বতশমান শিক্ষাক্রন্দম ২৯টি প্রাশন্তক কযাগ্যতা শনি শারণ করা হন্দয়ন্দে। একইভান্দব
প্রশতটি শবষন্দয়র জন্য আবার প্রাশন্তক কযাগ্যতা শনি শারণ করা হন্দয়ন্দে। কযমন গশণত শবষন্দয়র জন্য পয শায়ক্রন্দম ৩০টি শবষয় শভশত্তক
প্রাশন্তক কযাগ্যতা শচশিত করা হন্দয়ন্দে।

প্রাথশমক শিক্ষার প্রাশন্তক কযাগ্যতা
1. সব শিশিমান আোহ তা’য়ালা/সৃশষ্টকতশার প্রশত আস্থা ও শবর্শ্াস স্থাপন, সকল সৃশষ্টর প্রশত ভান্দলাবাসায় উেীপ্ত হওয়া।
2. শনজ শনজ িমশ প্রবতশন্দকর আে শি এবং িমীয় অনুিাসন অনুিীলন্দনর মাধ্যন্দম দনশতক ও চাশরশত্রক গুনাবশল অজশন করা।
3. সকল িমশ ও িমশাবলম্বীন্দের প্রশত সোন প্রেিশন ও ভ্রাতৃত্বন্দবান্দি উেীপ্ত হওয়া।
4. কল্পনা, ককৌতুহল, সৃজনিীলতা ও বুশদ্ধর শবকান্দি আগ্রহী হওয়া।
5. সংগীত, চারু ও কারুকলা ইতযাশের মাধ্যন্দম সৃজনিীলতা, কসৌেয শন্দচতনা, সুকুমারবৃশত্ত ও নােশনকন্দবান্দির প্রকাি এবং
সৃজনিীলতার আনে ও কসৌেয শ উপন্দভান্দগ সামথ্যশ অজশন করা।
6. প্রকৃশতর শনয়মগুন্দলা জানার মাধ্যন্দম শবজ্ঞান্দনর জ্ঞান অজশন করা।
7. শবজ্ঞান্দনর নীশত ও পদ্ধশত এবং কযৌশিক শচন্তার মাধ্যন্দম সমস্যা সমািান্দনর অভযাস গঠন এবং শবজ্ঞানমনেতা অজশন করা।
8. প্রযুশি এবং তথ্য ও কযাগান্দযাগ প্রযুশি সিন্দকশ জানা ও প্রন্দয়ান্দগর মাধ্যন্দম জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
9. বাংলা ভাষার কমৌশলক েক্ষতা অজশন এবং জীবন্দনর সব শন্দক্ষন্দত্র তা কায শকরভান্দব ব্যবহার করা।
10. শবন্দেশি ভাষা শহন্দসন্দব ইংন্দরশজ ভাষার কমৌশলক েক্ষতা অজশন ও ব্যবহার করা।
11. গাশণশতক িারণা ও েক্ষতা অজশন করা।
12. কযৌশিক শচন্তার মাধ্যন্দম গাশণশতক সমস্যার সমািান করন্দত পারা।
13. মানবাশিকার, আন্তজশাশতকতান্দবাি, শবর্শ্ভ্রাতৃত্ব ও শবর্শ্সংস্কৃশতর প্রশত আগ্রহী ও েদ্ধািীল হওয়া।
14. স্বািীন ও মুিশচন্তায় উৎসাশহত হওয়া এবং গণতাশন্ত্রক রীশতনীশত অনুিীলন করা।
15. দনশতক ও সামাশজক গুণাবশল অজশন্দনর মাধ্যন্দম ভান্দলা-মন্দের পাথ শকয শনরূপণ এবং তা বাস্তব জীবন্দন প্রন্দয়াগ করা।
16. ব্যশিগত, পাশরবাশরক, সামাশজক ও রাষ্ট্রীয় সিন্দের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষন্দণ যত্নিীল হওয়া।
17. শবন্দিষ চাশহোসিন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাশত-িমশ-বণ শ শনশব শন্দিন্দষ সকন্দলর সন্দি সম্প্রীশত ও িাশন্তপূণ শসহ-অবস্থান্দনর
মানশসকতা অজশন করা।
18. অন্যন্দক অগ্রশিকার কেওয়ার মাধ্যন্দম তযান্দগর মন্দনাভাব অজশন ও পরমতসশহষ্ণুতা প্রেিশন এবং মানশবকগুণাবশল অজশন করা।
19. সামাশজক কমশকান্দন্ড সশক্রয় অংিগ্রহণ এবং শনন্দজর োশয়ত্ব ও অশিকার সিন্দকশ সন্দচতন হওয়া।
20. প্রশতকূলতা ও দুন্দয শাগ সিন্দকশ জানা এবং তা কমাকান্দবলায় েক্ষ ও আত্মপ্রতযয়ী হওয়া।
21. শনন্দজর কাজ শনন্দজ করা এবং েন্দমর ময শাো কেওয়া।
22. প্রতৃশত, পশরন্দবি ও শবর্শ্জগৎ সিন্দকশ জানা ও ভান্দলাবাসা এবং পশরন্দবন্দির উন্নয়ন্দন ও সংরক্ষন্দণ উিুদ্ধ হওয়া।
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23. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পশরবতশন্দনর সমস্যা কমাকান্দবলায় ইশতবাচক ভূশমকা গ্রহন্দণ সন্দচষ্ট হওয়া।
24. মানুন্দষর কমৌশলক চাশহো ও পশরন্দবন্দির ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসিন্দের গুরুত্ব সিন্দকশ জানা।
25. িরীরচচ শা ও কিলাধুলার মাধ্যন্দম িারীশরক ও মানশসক শবকাি সািন এবং কনতৃন্দত্বর গুণাবশল অজশন করা।
26. শনরাপে ও স্বাস্থযকর জীবন যাপন্দনর অভযাস গঠন করা।
27. মুশিযুন্দদ্ধর কচতনায় কেিন্দপ্রম ও জাতীয়তান্দবান্দি উেীপ্ত হওয়া এবং তযান্দগর মন্দনাভাব গঠন ও কেিগড়ার কান্দজ সশক্রয়
অংিগ্রহণ করা।
28. জাতীয় ইশতহাস, ঐশতহয ও সংস্কৃশত সিন্দকশ জানা এবং এগুন্দলার প্রশত েদ্ধািীল হওয়া।
29. বাংলান্দেিন্দক জানা ও ভান্দলাবাসা।

শবষয়শভশত্তক প্রাশন্তক কযাগ্যতা
বাংলান্দেন্দির প্রাথশমক শিক্ষাস্তন্দরর জন্য বতশমান শিক্ষাক্রন্দম ২৯টি প্রাশন্তক কযাগ্যতা শনি শারণ করা হন্দয়ন্দে। একইভান্দব প্রশত শবষন্দয়র
জন্য আবার প্রাশন্তক কযাগ্যতা শনি শারণ করা হন্দয়ন্দে। কযমন- গশণত শবষন্দয়র ৩০টি প্রাশন্তক কযাগ্যতা শচশিত করা হন্দয়ন্দে। অথ শাৎ
প্রাথশমক স্তন্দরর শিক্ষা কিন্দষ সকল শিশু শবশভন্ন শবষয়গুন্দলা অধ্যয়ন কন্দর এই প্রাশন্তক কযাগ্যতাগুন্দলা অজশন করন্দব।

অজশন উপন্দযাগী কযাগ্যতা
কযাগ্যাতার অথ শ ককান শকছু করন্দত পারার সামথ্যশ। শিিন কিিান্দনা কায শক্রন্দমর মধ্য শেন্দয় ককান জ্ঞান, েক্ষতা বা দৃশষ্টভশি
পশরপূণ শভান্দব আয়ত্ত করার পর শিশু বাস্তব জীবন্দন প্রন্দয়াজন্দনর সময় তা কান্দজ লাগান্দত পারন্দল কসই জ্ঞান, েক্ষতা বা দৃশষ্টভশিন্দক
একটি কযাগ্যতা বন্দল। শিশুর মন্দধ্য কাশিত কযাগ্যতাসমূহ িারাবশহকভান্দব িীন্দর ও শনরশবশচ্ছন্ন প্রশক্রয়ার মাধ্যন্দম অশজশত হয়। এই
কযাগ্যতাগুন্দলা সকল শিশুর পন্দক্ষ অজশন করা সম্ভব বন্দল এগুন্দলান্দক অজশন্দনাপন্দযাগী কযাগ্যতা বন্দল। উোহরণ শহন্দসন্দব, বাংলা শবষন্দয়র
শিিন-কিিান্দনা কায শক্রন্দমর মাধ্যন্দম শুদ্ধভান্দব ও স্পষ্ট স্বন্দর কথা বলন্দত পারার েক্ষতা আয়ত্ত করার পর শিশু যশে তার পাশরবাশরক
ও সামাশজক পশরন্দবন্দি শুদ্ধ ভাষায় ও স্পষ্ট স্বন্দর কথা বলন্দত পান্দর তন্দব কসটি তার কযাগ্যতা বন্দল শবন্দবশচত হন্দব।

শিিনফল
পান্দঠর শুরুন্দত শিক্ষক আচরশণক উন্দেশ্য শহন্দসন্দব যা শচশিত কন্দরন বা কিন্দষ শিিন্দনর ফল শহন্দসন্দব শিক্ষাথীন্দের কাে কথন্দক কসগুন্দলা
পাওয়া যায় বন্দল আচরশণক উন্দেশ্যন্দক শিিনফল বন্দল।

শবষয়বস্তু
শবশভন্ন অজশন উপন্দযাগী কযাগ্যতাগুন্দলা প্রথম কথন্দক পঞ্চম কেশণন্দত কতটুকু কন্দর অশজশত হন্দব তা সুশনশে শষ্টভন্দব শনি শারণ কন্দর কেওয়া
হন্দয়ন্দে। এই অজশন উপন্দযাগী কযাগ্যতাগুন্দলা কথন্দক আবার প্রশত কেশণর জন্য শিিনফল কবর করা হন্দয়ন্দে। শবশভন্ন শবষয়বস্তু বা পান্দঠর
মাধ্যন্দম এই শিিনফল অশজশত হন্দব।
প্রথম কেশণ কথন্দক পঞ্চম কেশণ পয শন্ত কমাে ৯টি শবষয় আন্দে। কসগুন্দলা হন্দলা: বাংলা, ইংন্দরশজ, গশণত, প্রাথশমক শবজ্ঞান, বাংলান্দেি
ও শবর্শ্পশরচয়, িমশ, িারীশরক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা এবং সংগীত। শবশভন্ন কেশণন্দত এই ৯টি শবষয় অধ্যায়ন্দনর মাধ্যন্দম শিক্ষাথীরা
সকল পান্দঠর শিিনফল অজশন করন্দল তারা সব অজশন উপন্দযাগী কযাগ্যতা অজশন করন্দব এবং তার মাধ্যন্দম ২৯টি প্রাশন্তক কযাগ্যতা
অশজশতক হন্দব।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইন্দয়র মন্দধ্য সিকশ
বাংলান্দেন্দির প্রাথশমক শিক্ষাক্রম কযাগ্যতাশভশত্তক। এিান্দন শিক্ষাথীরা একটি সুশনশে শষ্ট সমন্দয়র মন্দধ্য সুশনশে শষ্ট জ্ঞান, েক্ষতা ও
কযাগ্যতা অজশন করন্দব এবং তান্দের মন্দধ্য কাশিত আচরশণক পশরবতশন আসন্দব, এটি এই শিক্ষাক্রন্দমর মুখ্য উন্দেশ্য। পাঠ্যপুস্তক
প্রাথশমক শিক্ষাস্তন্দরর একটি অন্যতম শিিন-কিিান্দনা (teaching-learning) সমগ্রী যা প্রাশন্তক কযাগ্যতা ও অজশন
উপন্দযাগী কযাগ্যতা, ভাববস্তু ও শবষয়বস্তুর উপর শভশত্ত কন্দর প্রণয়ন করা হন্দয়ন্দে। শিক্ষাথীর বয়স, গ্রহণক্ষমতা, চাশহো, আগ্রহ ও
অশভজ্ঞতার স্তর অনুসান্দর পাঠ সশন্নন্দবি করা হন্দয়ন্দে যা শিক্ষাথীর আগ্রহ, ককৌতুহল, কল্পনা, যুশিন্দবাি ও সৃজনিীলতা শবকান্দি
সহায়তা করন্দব। একটি পাঠ্য পুস্তক হন্দলা ককান্দনা কেশণর ককান্দনা শবষন্দয় শিক্ষাথীন্দের জ্ঞান, েক্ষতা ও কযাগ্যতা অজশন্দনর একটি
অনুিীলনমূলক সহায়ক বই। এটি তথ্যসম্বশলত একটি শনন্দে শিনামূলক গাইড। পাঠ্যবইন্দয়র মাধ্যন্দমই কেশণকন্দক্ষ শিক্ষাক্রম বাস্তবাশয়ত
হন্দয় থান্দক। তাই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইন্দয়র মন্দধ্যকার সিকশ অশবন্দচ্ছদ্য।
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পশরশিষ্ট
আবশ্যকীয় শিিনক্রম (2012 সন্দন পশরমাশজশত)
শবষয় : গশণত
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

†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
cÖ‡Z¨KwU‡K bvg Abyhvqx kbv³
Ki‡Z cvi‡e|
4.2
k~‡b¨i aviYv jvf Ki‡e|
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|

wØZxq †kªwY

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

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|

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|

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|

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
8|
wek ch©šÍ
µgevPK msL¨v co‡Z,
wjL‡Z I e¨envi Ki‡Z
cviv|
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
8.1
cÖ_g †_‡K cÂg ch©šÍ
µgevPK msL¨v¸‡jv co‡Z, wjL‡Z
I e¨envi Ki‡Z cvi‡e|
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
cvi‡e|

11.
†hvM I
we‡qvM cÖwµqv e¨envi
K‡i mgm¨vi mgvavb
Ki‡Z cviv|

k~b¨ we‡qvM Ki‡Z

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

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)|

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY
8.1
cÖ_g †_‡K wesk ch©šÍ
µgevPK msL¨v¸‡jv co‡Z, wjL‡Z I
e¨envi Ki‡Z cvi‡e|
9.1
nv‡Z bv †i‡L `yB, wZb ev Pvi
A¼wewkó me©vwaK PviwU msL¨v †hvM Ki‡Z
cvi‡e|

PZz_© †kªwY
-

cÂg †kªwY
-

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

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
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|

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

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|
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welqwfwËK cÖvwšÍK
†hvM¨Zv
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)|

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)|

cÖ_g †kªwY
-

wØZxq †kªwY
12.1
DcKiY e¨envi
K‡i ¸‡Yi aviYv jvf Ki‡e
Ges Gi †_‡K ¸Y Kiv
wkL‡e|
12.2
1 †_‡K 10
ch©šÍ ¸‡Yi bvgZv wkL‡e
Ges ¸Y 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

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY
12.1
11 †_‡K 20 ch©šÍ ¸‡Yi bvgZv
wkL‡e I wjL‡Z cvi‡e|

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

12.3
Ab~aŸ© wZb A¼wewkó †Kv‡bv
msL¨v‡K 10,20, -----,90 Øviv ms‡¶‡c
¸Y Ki‡Z cvi‡e|

PZz_© †kªwY
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|

cÂg †kªwY
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)|

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|

13.1
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|

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

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
eo msL¨v e¨eüZ n‡e
bv)|

cÖ_g †kªwY

-

wØZxq †kªwY
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
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© `yB A¼wewkó msL¨v e¨eüZ
n‡e, Z‡e fv‡Mi †¶‡Î fvRK GK
A¼wewkó n‡e|)

PZz_© †kªwY
13.3
10 ev 100 Øviv
Ab~aŸ© Pvi A‡¼i msL¨v‡K mnR
c×wZ‡Z fvM Ki‡Z cvi‡e|

cÂg †kªwY

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

14.1
†hvM-we‡qvM msµvšÍ
mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

14.3
†hvM, we‡qvM, ¸Y,
fvM I eÜbx e¨envi Kরে
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)|

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

14.2
¸Y I fvM msµvšÍ
mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e
(Ab~aŸ© Pvi A¼wewkó msL¨v
e¨eüZ n‡e)|

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|

-

-

-

-

-

-

16.1
Mo m¤ú‡K© aviYv
jvf Ki‡e|
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welqwfwËK cÖvwšÍK
†hvM¨Zv
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|

18.
cÖZxK
e¨envi K‡i mgm¨v
mgvavb Ki‡Z cviv|

19.
mvaviY
fMœvs‡ki aviYv jvf

cÖ_g †kªwY

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

wØZxq †kªwY

-

-

-

-

-

-

-

19.1
†Kv‡bv e¯‘‡K
mgvb `yB fv‡M fvM Ki‡Z

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

PZz_© †kªwY

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|
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

cÂg †kªwY
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|

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
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welqwfwËK cÖvwšÍK
†hvM¨Zv
Kiv (ni Ab~aŸ© 2 A‡¼i
msL¨v) Ges wewfbœ
cÖKv‡ii fMœvsk †Pbv I
e¨envi Ki‡Z cviv|

cÖ_g †kªwY

wØZxq †kªwY
cvi‡e Ges cÖ‡Z¨K Ask‡K

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
mgvavb Ki‡Z cviv
(fMœvs‡ki ni Ab~aŸ© 2
A‡¼i msL¨v)|

†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
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)|
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|

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

22.
`kwgK
fMœvs‡ki †hvM, we‡qvM,
¸Y I fvM Ki‡Z cviv
Ges mgm¨v mgvav‡b
e¨envi Ki‡Z cviv|

23.
kZKivi
aviYv jvf Kiv 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

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

-

cÂg †kªwY
ˆ`bw›`b Rxe‡bi mnR mgm¨v
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

-

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

cÖ_g †kªwY

-

wØZxq †kªwY

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
`uvwocvj-v 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|

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

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

24.3 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|
24.5 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. mgq cwigv‡ci
GKK Rvbv I e¨envi
Ki‡Z cviv|

25.1
mgq cwigv‡ci
GKK wn‡m‡e †m‡KÛ, wgwbU
I NÈv Rvb‡e|

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

PZz_© †kªwY

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
†`N©¨ cwigv‡ci
†gwUªK GKKmg~n cÖ‡qvM 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
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|

cÂg †kªwY
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|

25.1
evsjv I Bs‡iwR
mv‡ji †Kvb gv‡m KZ w`b
ej‡Z cvi‡e|
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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|

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

cÖ_g †kªwY

-

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

wØZxq †kªwY
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|

-

27.1
wewfbœ AvKv‡ii
Nbe¯‘i (†hgb : NbK,
†MvjK, †KvYK, †ejb
BZ¨vw`i) mv‡_ cwiwPZ n‡e
Ges AvK…wZ Abymv‡i

†kªwYwfwËK AR©b Dc‡hvMx †hvM¨Zv
Z…Zxq †kªwY
25.2
mg‡qi GKKmg~n e¨envi K‡i
†QvU †QvU †hvM, we‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

-

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

PZz_© †kªwY
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
25.2
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|
26.4
evsjv‡`‡ki
RbmsL¨v, bvix-cyiy‡li msL¨v I
RbmsL¨vi NbZ¡ msewjZ
mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
-
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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
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

PZz_© †kªwY

cÂg †kªwY

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|

29.2
e„‡Ëi aviYv jvf Ki‡e Ges
e„Ë AuvK‡Z cvi‡e|

29.2
evû‡f‡` wÎfyR
AuvK‡Z cvi‡e|
29.3
†KvY‡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|
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|
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cÖ_g †kªwY

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

wØZxq †kªwY

PZz_© †kªwY
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
29.4
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|
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