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ত োমোৰ পৰৰয়োলৰ বোবব পৰৰচয় পত্ৰ প্ৰস্তু  কৰো (পৰ্্যযোয়১) 
 

ৰবৱৰণ শিক্ষাৰ্থীয়ে পশিোলি প্ৰয়যেক সদসেি মাজি সমন্ধ শিক গাঢ় কশি 
যুশলবলল সাক্ষাzকাি ল’ব অr& পশিচে পত্ৰ প্ৰস্তুয কশিব অr& পাৰ্থথকে 
ৰ্থবা সাদিৃেি শবষয়ে শিশকব। 

শীৰ্্স্থোনীয় প্ৰশ্ন যুশম তযামাি পশিোলি সদসেি বায়ব পশিচে পত্ৰ প্ৰস্তুয কশিব পাশিবায়ে 
য’য শকছুমাে সাদিৃে, পাৰ্থথকে অr& তযওঁয়লাকি েে বেশিগয শবষে উয়েখ 
ৰ্থাশকব? 

মুঠ সময় ৩ শদেয ৩ ঘণ্টালক 

প্ৰবয়োজনীয় 
সঁজৰুল 

তপশিল, কাগজ/বহী, িঙীে কলম বা িঙীে তপশিল, অঠা। 

ৰশকোৰ 
ফলোফল 

১) শলখাি দক্ষযাি ভোস। 

২) প্ৰশ্নাত্মক ভোস গঠে। 

৩) ক’বলল শিশকব। 

প্ৰোৰৰিক জ্ঞোন শেজি ভাষায বৰ্থ অr& বাকোৱলী ক’ব পিা, িং, সংখো, শিোকলাপি 
বেৱহাি। 

 

ৰিন ১ 

অশজ তযামায়লায়ক শিশকবা পশিচে পত্ৰ শক অr& আোি প্ৰস্তুশযি অিম্ভশৰ্। 

প্ৰস্তোৰৱ  সময় ৰিয়োকলোপ  আr&  ৰবৱৰণ 

১০ ৰমৰনট 

 শিক্ষাৰ্থীয়ে তযওঁয়লাকি ঘিি প্ৰয়যেকয়ি সাদিৃে ৰ্থবা পাৰ্থথকে বুশজ পাবলল 
এটা প্ৰকল্পি ওপিয কাম কশিব অr& প্ৰয়যেক সদসেি বায়ব এয়কাখেলক 
পশিচে পত্ৰ প্ৰস্তুয কশিব; তকয়েলক শকছুমাে প্ৰশ্নি উত্তি শদয়ে যাি 
যুলো কশিবলল। 

 পশিচে পত্ৰ এখয়ে শযয়কায়ো বেশিি শবষয়ে যৰ্থে বহে কয়ি শযয়ে 
তযওঁয়লাকক শচোি কিায সহাে কয়ি, তযয়ে তযওঁয়লাকি োম, বেস, 
কমথ আযোশদ।আোয তযওঁয়লাকি ফয়টাও ৰ্থায়ক। অপুশে পশিোলি শযয়কায়ো 
এজে বেশিি এখে পশিচে পত্ৰ শিক্ষাৰ্থীক তদখুৱাব পায়ি। 

 তযওঁয়লাকক কওকঁ তয সকয়লায়ি শেজস্ব মখুমণ্ডল, শিলী, শচন্তািািা ৰ্থায়ক 
অিু এো গুিতু্বপূৰ্থ তয অশম তসআ পাৰ্থথকেশখশে বুশজব অr& সন্মাে কশিব 
লায়গ। শিক্ষাৰ্থী সকয়ল ভাযৃ-ভগ্নী অr& পশিোলি অে সদসেি মাজয 
ৰ্থকা সাদিৃে-পাৰ্থথকে যুলো কশিবলল শিশকব।     
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১০ ৰমৰনট 

 শিক্ষাৰ্থীসকয়ল পশিচে পত্ৰয শকছুপ্ৰকািি মযাময ৰ্থবা ভোসি পাৰ্থথকে 
যুলো কশিবলল সাজ ু হ’ব। তযয়েঃ জাশেব শবছাশিব পায়ি, সকয়লায়ি 
ভালয়পাৱা িং,শচয়েমা, তখল, খাদে আযোশদ। ন্তযঃ ১০ প্ৰকািি বেশিগয 
যৰ্থেসহ সাজ ু হ’ব তযয়ে-োম, বেস, উচ্চযা, কমথ, চুশলি প্ৰকাি/িং, 
চকুি বিৰ্, শপ্ৰে শবষে আযোশদ। 

৫-১০ ৰমৰনট 

 শজে(genes) ি শবষেয়টাি ওপিয পশিচে শদব অr& আোি শবশিষ্ট্ে 
অr& শপযৃ-মাযৃি শবয়িষ লক্ষৰ্সমূহ তযওঁয়লাকি সন্তােলল হাি শবষয়ে 
বৰ্থো কশিব, যাি বায়ব পশিোলি মাজয চুশলি িং, চকুি বিৰ্ এয়কআ 
তদখা যাে। শকছুমাে শবশিষ্ট্ে অr& েেি যুলোয কম স্পষ্ট্ লক্ষৰ্ি 
শবষয়ে বহলাআ ক’ব তযয়ে- তসাঁহযীো/বাওঁহযীো, সংযুি কােি লশয  
আযোশদ। শিক্ষাৰ্থী সকয়ল শবয়ৱচো কশিব তয শকে তযওঁয়লায়ক ভায়ৱ তয 
পশিোলি সদসেি মাজয সাদসৃে অয়ছ ৰ্থবা তযওঁয়লাক তদশখবলল 
তকয়েকুৱা অr& শবশিষ্ট্ে অr& লক্ষৰ্ সমন্ধীে শকছুমাে প্ৰশ্নি শসয়য সাঁজ ু
হব। 

২০ ৰমৰনট 

 শিক্ষাৰ্থীয়ে পশিোলি প্ৰয়যেক সদসেয়ি সহাঁশিসমূহ েশৰ্থভূি(record) 
কশিবলল  এয়কআ প্ৰকািসমূহ/প্ৰশ্নসমূহি যাশলকা পৃৰ্থয়ক কাগজি টুকুিায 
শলশখ িাশখব। অপুশে যলয শদোি দয়ি অশহথ  শিক্ষাৰ্থীক তযাগাে িশিব 
পায়িঃ 

অশহথ ঃ 

পৰৰচয় পত্ৰ 

 

োমঃ ___________________________________ 

বেসঃ ___________________________________ 

উচ্চযাঃ __________________________________ 

শপ্ৰে শচয়েমাঃ ______________________________ 

শপ্ৰে খাদেঃ ________________________________ 

শপ্ৰে িং __________________________________ 

শপ্ৰে শকযাপঃ _______________________________ 

ভ্ৰমৰ্ কিা শপ্ৰে ঠাআঃ ________________________ 

শপ্ৰে জ»Œ : _________________________________ 
শপ্ৰে মহাবীি(চুপািশহি’): _______________________ 

তসাঁহযীো/বাওঁহযীো ___________________________ 
 

১০-২০ ৰমৰনট 
 শিক্ষাৰ্থীয়ে পশিচে পত্ৰখেয পশিোলি প্ৰয়যেক সদসেি মুখাংকে কশিব। 

যশদ কঠিে হে তযয়ন্ত পশিোলি সদসেি ফয়টা লগাব পাশিব, বেৱ 

ফয়টা অঠা বা 
পশিোলি সদসেি 
ছশব ংকে ৰ্থবা 
তকৱল োম উয়েখ 
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ংকে ৰ্থবা তকৱল তযওঁয়লাকি োম শলশখবও পাশিব।  

 যশদ শিক্ষাৰ্থীয়ে শলশখবলল সমৰ্থথ হে, শিক্ষাৰ্থীক োম অr& প্ৰকাি সমূহ 
ডয়টড(dotted) লাআেয শলশখ শদব  যাি ওপয়িশদ ংকে কশিব পাশিব। 

১০-২০ ৰমৰনট 

 সংখোি প্ৰসািঃ এআ শবভাগসমূহয পশিোলি শকমােজে সদসেি সাদিৃে 
অয়ছ চাওঁ অহা! 

 -যুশম সকয়লা সদসেি সাক্ষাz গ্ৰহেি দয়ি, তযওঁয়লাকি উত্তিি এখে তটাকা 
প্ৰস্তুয কিা অr& তকােয়বাি উত্তি পুেিাআ শহয়ছ তচাৱা। সঘয়ে শদো 
সহাঁশিসমূহ যলয শদোি দয়ি এখে যাশলকায ন্তভূথ ি কিা, পশিোলি 
শকমােজে সদসেি মাজয এয়কিিৰ্ি সাদসৃেসমূহ তদখা যাে। 

বস্তু পৰৰয়োলৰ 
ৰৰ্যসকল সিসযৰ 
আবে 

বোৰংবোৰ ো(tally) মুঠ 

ক’লা চুশল মাঁ, তদউযা, তমাি III ৩ 

শপ্ৰে িং হালিীো তমাি, ভাআটিি II ২ 

শপ্ৰে জ»Œ শসংহ তমাি, মাঁ, 
তদউযা, ভাআটি, 
ভন্তীি 

IIII ৫ 

তসাঁহযীো তমাি, মাঁ, ভাআটি, 
তদউযা 

IIII ৪ 

 

 

ৰিন ২ 
অশজ তযামায়লায়ক পশিোলি সদসেসকলক প্ৰশ্নসমূহ সুশিবা তযওঁয়লাকি উত্তিসমূহ শবচাশি 
উশলোবি বায়ব। 

 

প্ৰস্তোৰৱ  সময় ৰিয়োকলোপ  আr&  ৰবৱৰণ 

৫ ৰমৰনট 
পশিোলি সাক্ষাzকািি পশিকল্পো তকয়েলক কশিব যাি ওপিয শিক্ষাৰ্থীসকয়ল 
শবয়বচো কশিব। 

৫ ৰমৰনট 

শিক্ষাৰ্থী সকলক জোব তয তযওঁয়লায়ক শেজি ভাষায পশিোলি সদসে 
সকলক প্ৰশ্ন কিা অৱিেক অr& শক, শকে, তকশযো, তকাে বেৱহায়িয়ি প্ৰশ্ন 
কশিব। শিক্ষাৰ্থী সকলক পশিোলি প্ৰয়যেক সদসেয়ক সুশিব পিালক এখে 
প্ৰশ্নি যাশলকা শদেক ৰ্থবা তযওঁয়লাকক শেজয়ক প্ৰস্তুয কশিবলল শদেক। 
পিামিথ (ওপিয শদো অশহথ  চাওঁক) 

-তযামাি শপ্ৰে শচয়েমা ৰক? 
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-যুশম ৰকমোনখন ঠাআ ভ্ৰমৰ্ কশিছা? আোয়ি শভযিয যুশম ভ্ৰমৰ্ কিা 
তকোনখন ঠাআ তযামাি শপ্ৰে? 

-তযামাি শপ্ৰে খাদে ৰক? 

-তযামাি মহাবীি তকোন হে? (এো হেয়যা তযামাি কাল্পশেক তকায়োবা হ’ব 
পায়ি ৰ্থবা তকায়োবা শচোকী বেশি হব পায়ি তযয়ে-তযামাি মাঁ) তযয়খয 
ৰকয় তযামাি বায়ব বীিাংগো ? ৰকবে তযয়খযক শবয়িষ কশিয়ছ? 

৩০-৬০ ৰমৰনট 

 পশিোলি প্ৰয়যেক সদসেয়ক শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰৃ্থয়ক সাক্ষাzকাি ল’ব অr& 
তযওঁয়লাকি উত্তি সমূহ শলশখযভায়ৱ বা সাক্ষায তলাৱাজেি সহােয 
সহাঁশিসমূহ ংকয়েয়ি েশৰ্থভূি কশিব, যশদয়হ শিক্ষাৰ্থীয়ে শলশখব পিা োআ 
তযয়ন্ত তযয়খয়য শিক্ষাৰ্থীি বায়ব ডয়টড শচহ্নয়ি শলশখ শদব যাি ওপয়িশদ 
শিক্ষাৰ্থীজয়ে সহাঁশিসমহূ ংকে কশিব পাশিব । শিক্ষাৰ্থীক প্ৰকল্পি 
মাপকাঠী জোব যাি শভশত্তয ফলাফল শেিথাশিয হ’ব। তযাওয়ঁলাকক 
জোওকঁ তয তযওঁয়লাকক শক লাশগবঃ 
- ঘিি প্ৰয়যেকয়ি সাক্ষাzকাি তলাৱা অr& সকয়লা সদসেআ ময়োয়যায়গয়ি 

উত্তি শদব পিালক অকষথৰ্ীে প্ৰশ্ন কিা। 

- অপুশে তযওঁয়লাকক শদো অশহথ য উত্তি সমূহ শলশখ িখা ৰ্থবা 
তযওঁয়লায়ক পশিষ্কাি অশহথ  শেজালক প্ৰস্তুয কশি তলাৱা। 

- পশিোলি সদসেি ফয়টা সুন্দিভায়ৱ ংকে কিা 
 যশদ শিক্ষাৰ্থী সকলি শেজা ভাযৃ-ভগ্নী োআ, তযয়ন্ত শেজি শবষয়ে 

েশৰ্থভূি কশিব পায়ি অr& শযসকলি শভভাৱক, পশিোলি অে 
সদসে অয়ছ তযওঁয়লাকি সহাঁশি েশৰ্থভূি কশিব পায়ি। 

 

ৰিন ৩ 

অশজ তযামায়লায়ক পশিচে পত্ৰ সম্পৰূ্থ অr&  পশিোলক শদবা। 

 

প্ৰস্তোৰৱ  সময় ৰিয়োকলোপ আr&  ৰবৱৰণ 

৫ ৰমৰনট 
 শিক্ষাৰ্থীয়ে তযওঁয়লাকি শভজ্ঞযাি িািৰ্াি শবষয়ে অয়লাচো কশিব 

অr& পশিোলি শবষয়ে শক শিশকয়ল। 

২০ ৰমৰনট 

 শিক্ষাৰ্থীয়ে শযোি কিা তযওঁয়লাকি পশিচে পত্ৰসমূহ উপস্থাপে কশিব 
আংিাজী বা সমীোয। যশদ শিক্ষাৰ্থী জে বহুয সr& হে তযয়ন্ত বাকেি 
প্ৰৰ্থমভাগ তযওঁয়লাকক শদব পায়ি তযওঁয়লায়ক উপস্থাপে কশিবি বায়ব। 
তযয়ে- 

শভভাৱকঃএো........ 
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শিক্ষাৰ্থীঃ তমাি মাঁ! 

শভভাৱকঃ তযওঁি শপ্ৰে িং.......... 
শিক্ষাৰ্থীঃ িঙা! 

শভভাৱকঃ তযয়খয়য ভাল পাে..... 
শিক্ষাৰ্থীঃ বোোম! 

১০ ৰমৰনট 

 শিক্ষাৰ্থী সকয়ল উপস্থাপে কিাি শপছয, পত্ৰখে সম্পূৰ্থ কশিবলল ক’ব 
অr& সজাবলল শদব। 

 যুশম কাগজখে দীঘয়ল কাটিব পািা অr& পশিোলি সদসেি হাযয শেজস্ব 
পশিচে পত্ৰসমূহ যুশল শদবা। েযুবা  অপুশে শিক্ষাৰ্থীসকলি কাযথেক 
উzসাশহয কশিবলল এৰ্থে িঙীে ছাটথ  তপপািয পশিচে পত্ৰ সমহূ অঠা 
লগাআ বডথ  বা তবিয ওলমাআ ৰ্থব পায়ি।  

৫-১০ ৰমৰনট 

 পশিচে পত্ৰ সমূহ শদোি অগয পশিোয়ল এক ‘েুমাে তখল’ তখশলব 
পায়ি। শিক্ষাৰ্থী বা পশিোলি অে সদসেআ পত্ৰ সমূহি সহাঁশিসমূহ পশঢ়ব 
অr& অে সদসেক তসআজে তকাে হে সশুিব পায়ি। 

১০-১৫ ৰমৰনট 

 সংখোি প্ৰসািঃ শিক্ষাৰ্থীয়ে পশিোলি সকয়লা সদসেি বেস সr&ি পিা 
ডাঙি ৰ্থবা ডাঙিি পিা সr&শল সজাব। 

-শিক্ষাৰ্থীয়ে পশিোলি প্ৰয়যেক সদসেআ ভ্ৰমৰ্ কিা ঠাআ সমূহি সংখো গৰ্ো 
কশি তযাগ কশিব পাশিব। 

শিক্ষাৰ্থীয়ে পশিোলি বেসি পাৰ্থথকে তবশছ বেসি পিা কম বেস শবয়োগ 
কশি উশলোব পাশিব।  

 

মূলযোয়নৰ মোপকোঠি 

 পশিোলি প্ৰয়যেক সদসেয়ি সাক্ষাzকাি সম্পৰূ্থ কিা। 

 স্পষ্ট্ শলখে ৰ্থবা সঁহাশিি শচহ্ন। 

 পশিোলি প্ৰয়যেক সদসেয়ি পশিচে পত্ৰ সম্পৰূ্থ কিা। 

 পশিচে পত্ৰি উপস্থাপে। 

 

অৰ ৰৰক্ত সমৃৰিকৰণ কোৰ্্যিম 

এআ শিো-কলাপ  অr& বেশিি শিক শচোি কিৰ্ি বায়ব শিক প্ৰকাি ৰ্থবা যুলোমুলক 
প্ৰশ্ন সহকায়ি শিক প্ৰযোহ্বাে r°পয সজাব পায়ি। 
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সৰলীকৰবণবৰ পৰৰৱ ্ন 

শিক্ষাৰ্থী সকয়ল তযওঁয়লাকি বহীয পশিোলি শবষয়ে শকছু িব্দ শলশখব অr& সাদিৃে অr& পাৰ্থথকে 
যুলো কশিব পিালক সহজভায়ৱ এআ প্ৰকল্প প্ৰস্তুয কশিব পাশিব। 

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

 


