দাম কিমান ? (পৰ্য্ যায়-১)
জৰ্ক্ষাথীলয় তজাখ-ভা, সংখযা, অকৃ জত, ৈাভ, তমাগ, জফলয়াগৰ দসলত ফহুত
কবিৰণ
শীৰ্্ স্থানীয় প্ৰশ্ন
মুঠ সময়ৰ
প্ৰয়য়াজন
প্ৰয়য়াজনীয়
সঁজকু ল

গাজণজতক ধাৰণা জফলেষণ কজৰফ অr& জনজৰ তৈাকান স্থানৰ েগলত ভূেয
জনধশাৰলণা কজৰফ।
তু জভ জনজৰ তৈাকান স্থান কজৰফ াজৰফা তন?
৬ জৈনত ৫ ঘণ্টা।
তজিে, ৰং তজিে(জফকল্প), কাগজ, তকজচ।
১) ওজনৰ ভান অr& তেে জৰভাৰ ধাৰণা।
২) সাধাৰণ তমাগ, জফলয়াগ অr& ূৰণ ংক।

কশিনৰ ফলাফল ৩) ফাৰংফাৰতাৰ তাজেকা সম্পূণশ অr& গণনা কৰা।
৪) অকাৰ অr& সংখযা জেখা।

প্ৰাৰকিি জ্ঞান

৫) ৈাভ, ফণশনাভূেক তাজেকা অr& জফজ্ঞানৰ ধাৰণা।
 তৈাকান জৰৈৰ্শন
 ূণশ সংখযা
 তমাগ কৰা
 জফলয়াগ কৰা
 টকাৰ ধাৰণা

কদন ১
অজজ তু জভ ঘৰত জৰয়ালে দৈনজিন জক জক সাভগ্ৰী ফযৱহাৰ কলৰ জফচাজৰ
ততাভাৰ তৈাকানত জক জক জফক্ৰী কজৰফা তসয়া ঠিক কজৰফা।
প্ৰস্তাকিত সময়

১০ কমকনট

২০ কমকনট

উজেয়াফা অr&

কিয়ািলাপ আr& কবিৰণ
 তু জভ অগলত তৈাকান জৰৈৰ্শনৰ কথা বাৱা অr& বাজৱফা তৈাকানখন
জকহৰ তৈাকান অজছে। তমলন- তগোভােৰ তৈাকান, কালাৰৰ তৈাকান,
ঔষধৰ তৈাকান আতযাজৈ।
 তু জভ ঘৰৰ ওচৰলত এখন সাধাৰণ (সকলো সাভগ্ৰী াফ ৰা)
তৈাকানৰ r°াঙ্কন কৰা ম’ত জফজবন্ন ভূেযৰ সাভগ্ৰী থাজকফ।
 ফাৰংফাৰতা তাজেকাৰ দ্বাৰা সকলো জৰয়ােৰ ফালফ প্ৰলয়াজনীয়
সাভগ্ৰীৰ তথয সংগ্ৰহ কৰা।
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 ঘৰত তকানলফাৰ সাভগ্ৰীৰ ফযৱহাৰ তফজছ হয় জৰয়ােৰ সৈসযক তসাধা।
 সাভগ্ৰীলফাৰৰ নাভ জেখা থফা উৈাহৰণ ৈলৰ্শাৱা অr& জৰয়ােৰ
সৈসযআ তকানলফাৰ তফজছ ফযৱহাৰ কলৰ তাৰ ওৰত এখন ফাৰংফাৰতাৰ
তাজেকা প্ৰস্তুত কৰা।
তমলনসামগ্ৰী
১) গাখীৰ
২) টু ঠলষ্ট
৩) তজিে

পকৰয়ালৰ সদসযই ববকি বযিহাৰ িয়ৰ
III
II
IIII

 তু জভ জক জক সাভগ্ৰী জফক্ৰী কজৰফলে বাে াফা তসয়া ঠিক কৰা অr&
১০-১৫ জফধ সাভগ্ৰীৰ এখন তাজেকা দতয়াৰ কৰা জমলফাৰ সাভগ্ৰী
ভানুলহ জকজনফলে অগ্ৰহী হ’ফ ফুজে তু জভ বাৱা ।

২০ কমকনট

তমলন- কালাৰঃ ১) টি-চাটশ ২) াআজাভা ৩)তণ্ট
- পেভূেঃ ১) অলে ২) কে ৩) কভো
- ানীয়ঃ ১) গাখীৰ ২) চফশত
- অলয়াজনঃ ১) তেড ২)খাৈযৰ্সয
- নযানযঃ ১)টু ঠলষ্ট ২) তজিে আতযাজৈ।

কদন ২
অজজ তু জভ ততাভাৰ তৈাকানৰ সাভগ্ৰীৰ ভূেয জনধশাৰণ কজৰফা।
প্ৰস্তাকিত সময়

২০ কমকনট

কিয়ািলাপ আr& কবিৰণ
 প্ৰজতলটা সাভগ্ৰীৰ ভূেয থফা প্ৰজতলটা সাভগ্ৰী জকভান ভূেযত তু জভ জফক্ৰী
কজৰফ জফছাজৰফা তসয়া জনণশয় কৰা।
 উলেজখত জফক্ৰীভূেয, সাভগ্ৰীৰ প্ৰকৃ ত ভূেযৰ নুসন্ধান/ফুজজ থফা
সাভগ্ৰীলফাৰৰ জকভান ৈাভ হয় তাৰ ওৰত জবজি কজৰ হ’ফ।
 তু জভ মজৈ সাভগ্ৰীৰ নুসন্ধান কজৰফ তমাৱা, ততলে সাভগ্ৰীৰ তলকটত
থকা সফশাজধক খুচুৰা ভূেয তৈখা াফা থফা জৰয়ােৰ সৈসযক
সাভগ্ৰীৰ ৈাভ সুজধফ াৰা ফা সাভগ্ৰী জকনা ৰজচৈ চাফ াৰা।
 তেত জৈয়াৰ ৈলৰ প্ৰজতলটা সাভগ্ৰীৰ ছজফ ংকন অr& নাভৰ দসলত
ভূেয জেজখফা।
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সাভগ্ৰী- ১

জদ্বতীয় সাভগ্ৰীৰ ংকন

তৃ তীয় সাভগ্ৰীৰ ংকন

সাভগ্ৰীৰ নাভ অr&
ভূেয

সাভগ্ৰীৰ নাভ অr&
ভূেয

িভ সাভগ্ৰীৰ ংকন

ষষ্ঠ সাভগ্ৰীৰ ংকন

টি-চাটশ ২৫০.০০ টকা
চতু থশ সাভগ্ৰীৰ ংকন

সাভগ্ৰীৰ নাভ অr& ভূেয সাভগ্ৰীৰ নাভ অr&
ভূেয
১০ কমকনট

সাভগ্ৰীৰ নাভ অr&
ভূেয

 পেভূে অr& ৰ্াক-াচজে ফাৈ জৈ তু জভ দতয়াৰ কৰা তাজেকাত
প্ৰজতলটা সাভগ্ৰীৰ ৈাভ জেজখ তমাৱা। তমলন- জকতা – ১০
- গাখীৰ – ৮
- তেড – ৪
- টু ঠলষ্ট – ৯
 ততাভাৰ তৈাকানৰ ফালফ সঠিক টকা দতয়াৰ কৰা। প্ৰজতলটা টকা ফা
ভুদ্ৰাৰ ফালফ
াৰা।
 তমলন – ১
প্ৰকৃ ত টকা
এলকআ ভুদ্ৰা

জফজবন্ন ৰং অr& অকাৰৰ কাগলজলৰ টকা দতয়াৰ কজৰফ
ৰ ফালফ হােধীয়া তৰা, ২ ৰ ফালফ গুেীয়া ফৃি থফা
ফা ভুদ্ৰাৰ ৈলৰ জফখযাত তকালনা ফযজিৰ ছজফলৰ তৈখাত
দতয়াৰ কজৰফ াৰা আতযাজৈ।

 ২ ফা ৩ খন ১- ২০ দে ভুদ্ৰা ফা টকা সাজজ কাটি উজেওৱা।

কদন ৩
অজজ তু জভ সাভগ্ৰী জুজখফা অr& ৈাভ ক’ফা।
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প্ৰস্তাকিত সময়

কিয়ািলাপ আr& কবিৰণ
 পেভূে অr& ৰ্াক-াচজে ওজনৰ ফালফ তু োচনী সাজজ উজেওৱা।
- কাগজ ফা প্লাজষ্টক কাৰ ওৰৰ পালে সভান ৈূৰত্বত জতজনটা পু টা
কৰা।

২০ কমকনট

- জতজনডাে ে ডাঠ ৰছী দে পু টালকআটাৰ ভালজলৰ সুভুৱাআ কাআ
ৰছীলকআডােৰ তৰ্ষত এটা গাাঁঠি জৈয়া। জতজনওডাে ৰছী সভালন
ওৰৰ জৈৰ্ত জকছু ৈূৰত্বত এটা গাাঁঠি জৈয়া। ৰছীডােৰ দসলত
কালটা তৈখাত হালতলৰ ধজৰফ ৰা এটা ফাজিৰ ৈলৰ োজগফ।
- অন এটা কাগজ ফা প্লাজষ্টকৰ কা দে ততলনৈলৰ ৰছীলৰ ফাজন্ধ
ওেভাআ তোৱা।
- এআফাৰ ৰছীলৰ দসলত ৈুলয়াটা কা কালাৰৰ তহঙ্গাৰৰ ৈুলয়াটা ভূৰত
ফাজন্ধ ওেভাআ তোৱা।
- কা ৈুলয়াটা ১

অr& ২ তৰ নাভাকৰণ কৰা।

 ওজন তজাখা সাঁজজু েলটাত জফজবন্ন সাভগ্ৰী জুজখ ওজনৰ ভান উজেওৱা।
জকছু ভান াচজেৰ সংখযা চাআ ৈাভ জনণশয় কজৰফ তনাৱাজৰফা। জকছু ভানৰ
অকাৰ ডাঙৰ, জকছু ভানৰ অকাৰ সr&। তমলন – অেু, জফোহী আতযাজৈ
াচজে জবন্ন অকাৰৰ থালক।
 ধজৰ তোৱা, কা-১ ত, নুভান কজৰ উজেয়াআ তোৱা জৰভা ভান ১
১০ কমকনট

গ্ৰাভ অলছ। এজতয়া কা ২ ত এটা জফোহী জৈ জুখা।
 মজৈ কা-২ ৰ পালে তফজছ গধুৰ হয়, ১গ্ৰাভ/ ১০০ গ্ৰাভতলক মজৈ
তফজছ গধুৰ হয় ততলে অন এক জৰভা ভান কা-১ ত জৈ ুনৰ
জুজখফলে তচষ্টা কৰা।
 মজৈ কা-২ত থকা সাভগ্ৰী াতে হয় ততলে কা-১ ৰা জকছু
জৰভা ভান কভাআ জৈয়া।

১৫ কমকনট

 ততাভাৰ তৈাকানখনৰ এটা নাভ বাৱা অr& নাভৰ দসলত তৈাকানৰ
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জচহ্নলৰ এখন অকষশণীয় পেক প্ৰস্তুত কৰা।
 প্ৰজতলটা সাভগ্ৰীৰ ফালফ ৈাভ জেজখ সr& কাগজৰ টু কুৰা প্ৰস্তুত কজৰ

১৫ কমকনট

েলগাৱা অr& উেব্ধ সকলো সাভগ্ৰী মথাক্ৰলভ সজাআ তোৱা। থফা
জৰ্ক্ষাথীলয় ংকন কৰা সাভগ্ৰী সভূহৰ ছজফ ততওাঁলোকৰ সন্ুখত ৰাজখফ
ালৰ। ততওাঁলোলক ংকন কৰা সাভগ্ৰীৰ ছজফত ৰং ফুোফ ফা সজাফ
াজৰফ। প্ৰজতলটা সাভগ্ৰীৰ ছজফৰ তেত সাভগ্ৰীৰ নাভ অr& ভূেয
জেজখফ।

কদন ৪
অজজ ততাভালোলক জৰয়ােৰ তকালনা এজনৰ দসলত তৈাকানৰ সাভগ্ৰীৰ ভূেয ফল াৱাৰ ওৰত কাভ
কজৰফা।
প্ৰস্তাকবত সময়
৫ কমকনট

কিয়ািলাপ আr& কবিৰণ
 ততাভাৰ তৈাকানলে গ্ৰাহকৰ r°ত হা ডাঙৰ ককালয়ক ফা জৰয়ােৰ
সৈসযআ প্ৰজতলটা সাভগ্ৰী অঙু জেয়াআ সুজধফ, এআ (সাভগ্ৰীৰ নাভ ক’ফ)ৰ
ভূেয জকভান? জৰ্ক্ষাথীলয় অগলত জনধশাজৰত কজৰ তোৱা সাভগ্ৰীৰ তাজেকা
চাআ ৈাভ ক’ফ। তমলন-২০.০০ টকা, আতযাজৈ।
 তৈাকানৰ ফযৱহাৰ জৰ্ক্ষাথীলয় অগলতআ দতয়াৰ কজৰজছে, ডাঙৰ ককালয়ক
ফা জৰয়ােৰ সৈসযআ ২টা সাভগ্ৰীলে অঙু জেয়াআ সুজধফ, এআ (সাভগ্ৰীৰ
নাভ ক’ফ)ৰ অr& এআ (সাভগ্ৰীৰ নাভ ক’ফ)ৰ এলকেলগ ভুঠলত জকভান
ভূেয হ’ফ? জৰ্ক্ষাথীলয় ৈুলয়াজফধ সাভগ্ৰীৰ ভূেয তমাগ কজৰ ভুঠ ৈাভ ক’ফ।

২০ কমকনট

৩০ কমকনট

তমলন- এটা টি-চাটশৰ ভূেয ২০.০০ টকা অr& এটা চাপশ ৰ তলকটৰ
ভূেয- ৫.০০ টকা, ভুঠলত ৈুলয়াজফধ সাভগ্ৰীৰ ভূেয হয় ২৫.০০ টকা।
জফজবন্ন সাভগ্ৰীৰ ভূেযৰ জভশ্ৰণৰ এআ নুৰ্ীেন ১০ ফাৰ কৰা। মজৈ
জৰ্ক্ষাথীৰ ৈুজফধ সাভগ্ৰীৰ ভূেয তমাগ কৰা সহজ দহলছ ততলে ৩ ফা ৪
জফধ সাভগ্ৰীৰ ভূেয এলকেলগ তমাগ কজৰফ।
 এআ নুৰ্ীেন জৰ্ক্ষাথীলয় জনলজ কজৰফ। ততওাঁলোলক ২ ফা ৩ জফধ সাভগ্ৰী
তৈাকানৰ ৰা ফাজচ দে ভূেযলফাৰ জেজখ তমাগ কজৰফ। তমলন- এটা টিচাটশৰ ভূেয-২০.০০ টকা, এটা চাপশ ৰ তলকটৰ ভূেয- ৫.০০ টকা, এটা
চালফানৰ ভূেয-৫.০০ টকা, ভুঠ- ৩০.০০টকা।
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কদন ৫
অজজ ততাভালোলক ভূেয তমাগ কৰাৰ েগলত জফলয়াগ কজৰ সাভগ্ৰীৰ ভাজৰ ভূেযৰ াথশকয তৈখা
াফা।
প্ৰস্তাকবত সময়
৫ কমকনট

২০ কমকনট

কিয়ািলাপ আr& কবিৰণ
 ততাভাৰ তৈাকানলে গ্ৰাহকৰ r°ত হা ডাঙৰ ৈাৈা ফা জৰয়ােৰ সৈসযআ
২ জফধ সাভগ্ৰীলে অঙু জেয়াআ সুজধফ তকানজফধ সাভগ্ৰীৰ ৈাভ তফজছ।
জৰ্ক্ষাথীলয় অগলত জনধশাজৰত কজৰ তোৱা সাভগ্ৰীৰ তাজেকা চাআ ৈাভ
ক’ফ। তমলন-টি-চাটশৰ ৈাভ তফজছ,২০.০০ টকা, আতযাজৈ।
 তৈাকানৰ ফযৱহাৰ জৰ্ক্ষাথীলয় অগলতআ দতয়াৰ কজৰজছে, ডাঙৰ ককালয়ক
ফা জৰয়ােৰ সৈসযআ ২ জফধ সাভগ্ৰীলে অঙু জেয়াআ সুজধফ, “ এআ
(সাভগ্ৰীৰ নাভ ক’ফ)ৰ ৈাভতলক এআ (সাভগ্ৰীৰ নাভ ক’ফ)ৰ ৈাভ
জকভান তফজছ?” জৰ্ক্ষাথীলয় ৈুলয়াজফধ সাভগ্ৰীৰ ৈাভৰ াথশকযৰ ফালফ তফজছ
ৈাভৰ ৰা কভ ৈাভ জফলয়াগ কজৰফ োজগফ অr& ৈাভৰ াথশকয ক’ফ।
তমলন- এটা টি-চাটশৰ ভূেয এললকট চাপশ ৰ ভূেযতলক ১৫.০০ টকা তফজছ।
জফজবন্ন সাভগ্ৰীৰ ভূেযৰ জভশ্ৰলণলৰ এআ নুৰ্ীেন ১০ ফাৰ কৰা।
 জৰ্ক্ষাথীলয় জফক্ৰী তহাৱা সাভগ্ৰীলফাৰৰ ভাজৰ াথশকয জেজখ মাফ।

৩০ কমকনট

তমলন- টি-চাটশ-২০.০০ টকা
} ১৫.০০ টকা
চাপশ -০৫.০০ টকা
} ৪.০০ টকা
তজিে -০১.০০ টকা আতযাজৈ।

কদন ৬
অজজ তু জভ ততাভাৰ ুতো তৈাকান ঘৰৰ স্থান অr& উস্থান কজৰফা।
প্ৰস্তাকিত সময়

৩০ কমকনট

১০ কমকনট

কিয়ািলাপ আr& কবিৰণ
 অুজন জৰ্ক্ষাথীক ক’ফ তম অুজন (জনজৈশ ষ্ট টকা)টকা দে ততওাঁৰ
তৈাকানত তসাভাআলছ। গজতলক অুজন তসআ টকাৰ জবতৰত জফজবন্ন
সাভগ্ৰীৰ সংজভশ্ৰণৰ ৈাভ জাজনফ জফছাজৰফ। অুজন জৰ্ক্ষাথীক প্ৰজতলটা
সাভগ্ৰীৰ সংজভশ্ৰণৰ এখন তাজেকা কজৰফলে ক’ফ, সংজভশ্ৰণত জম ৈাভ হ’ফ
তসয়া প্ৰায় অলানাৰ েগত থকা টকাৰ সভালনআ হয় তমন।
 তখেলটাৰ তৰ্ষত তু জভ ভুঠ জকভান টকা অজজশো তমাগ কৰা।
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মূলযায়নৰ মাপিাঠী
 জৰয়ােৰ ৰা নুসন্ধানৰ ওৰত জবজি কজৰ ফণশনাভূেক তাজেকাৰ জনফশাচন অr&
প্ৰস্তুতকৰণ।
 জফজবন্ন সাভগ্ৰীৰ সফশাজধক খুচুৰা ভূেয থফা নুসন্ধানৰ ওৰত জবজি কজৰ ভূেয জনণশয়।
 টকা/ভুদ্ৰাৰ ধাৰণা স্পষ্টতা অr& r°াঙ্কন।
 ওজন তজাখা তেেৰ কামশযকাজৰতা ।
 থশ ফযৱস্থানা, তমজতয়া তৈাকানীৰ r°ত থালক।

অকতকৰক্ত সমৃকিিৰণ কিয়ািলাপ
 জফক্ৰী কৰা জফজবন্ন সাভগ্ৰীৰ ৰ্তকৰা গণনা।
 টকাৰ ফালফ গাজণজতক জনয়ভ উজেয়াআ তোৱা।

--------------
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