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শিক্ষকসকলৰ বাবব শিবদেিিাাঃ- 

শিকন অন্বেষণ আৰু উন্নীতকৰণ সমলন্ব ো (Learning recovery and Enhancement 

Package)প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰো অষ্টম শ্ৰেণীললন্বক ছোত্ৰ-ছোত্ৰীৰবোন্বব কৰো হৈন্বছ। এই সমলন্ব োত 

শিকনীয় ফলোফল সমূৈৰ ওপৰত গুৰুত্ব শি কোৰ্ যসমূৈ ঠিক কৰো হৈন্বছ। বয়ৱৈোশৰক ক্ৰিয়োকলোপ 

শ্ৰৰ্ন্বন- সমসয়ো সমোধোন আৰু মুক্ত অনুসন্ধোনৰ জশৰয়ন্বত ছোত্ৰ-ছোত্ৰীসকন্বল শিকন প্ৰক্ৰিয়োত 

শনজৰ অশিজ্ঞতোৰ জশৰয়ন্বত সক্ৰিয়িোন্বৱ অংি গ্ৰৈণ কৰোত গুৰুত্ব শিয়ো হৈন্বছ। 

 এই সমলন্ব ো  শিশুসকলৰ শিকনীয় ক্ষশত পূৰণৰ বোন্বব প্ৰস্তুত কৰো হৈন্বছ। ছোত্ৰ-

ছোত্ৰীসকলৰ শিকনৰ গশত শনধ যোৰণ আৰু  শিক্ষণ-শিকন প্ৰক্ৰিয়োক উপন্বিোগয় আৰু 

আন্বমোিজনক কশৰ শ্ৰতোলোৰ শ্ৰেষ্টো কৰো হৈন্বছ, ৰ্োন্বত শিশুসকন্বল শ্ৰেণীন্বকোিোত থোন্বকোন্বত 

পোৰস্পশৰকিোন্বৱ সক্ৰিয়তোন্বৰ অংি গ্ৰৈণ কশৰব পোন্বৰ। এই সমলন্ব ো শতশন ো স্তৰত প্ৰস্তুত কৰো 

হৈন্বছ। 

প্ৰথম স্তৰাঃ- এই স্তৰত প্ৰথম, শিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ক্ৰিয়ো কলোপসমূৈ িোষো আৰু গশণতৰ 

শিকন ফলোফল সমূৈৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰো হৈন্বছ।  

শিতীয় স্তৰাঃ- এই স্তৰৰ ক্ৰিয়োকলোপসমূৈ েতুথ য, পঞ্চম শ্ৰেণীৰ িোষো আৰু গশণতৰ শিকন 

ফলোফলৰ ওপৰত শ্ৰকন্দ্ৰ কশৰ প্ৰস্তুত কৰো হৈন্বছ। 

তৃতীয় স্তৰাঃ- এই স্তৰত ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ িোষো, গশণত আৰু শবজ্ঞোনৰ শিকন 

ফলোফলৰ ওপৰত শিশি কশৰ প্ৰস্তুত কৰো হৈন্বছ। 

“প্ৰণোলী” অংিত কোৰ্ যসমূৈত শিশুসকলৰ মোজত কোৰ্ যসমূৈ শকিন্বৰ সম্পোিন কশৰব তোৰ বোন্বব 

শিক্ষকসকলৰ বোন্বব শনন্বিযিনো জোশৰ কৰো হৈন্বছ। শিক্ষকসকন্বলও ক্ৰিয়োকলোপসমৈ কৰোওন্বত 

শবশিন্ন ধৰণৰ বয়োখ্য়ো আগবঢোব পোন্বৰ। 

 শিক্ষকসকন্বল শিশুসকলৰ মোজত মোন্বৈকীয়ো আৰু সোপ্তোশৈক শিশিত কোৰ্ য সম্পোিন 

কশৰব লোন্বগ। 

 শিক্ষকসকন্বল শিশুসকলৰ শিকন শ্ৰকৌিল আৰু ক্ষমতো শবেোৰ কশৰ শ্ৰতওঁন্বলোকক শবশিন্ন 

স্তৰত িোগ কশৰ ৰ্থোৰ্থিোন্বৱ সমলন্ব ো শিক্ষোথী সকলৰ মোজত পশৰেোলনো কশৰব লোন্বগ। 

উিোৈৰণস্বৰূন্বপ বতযমোন সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছোত্ৰ এজন্বন তৃতীয় স্তৰৰ কোৰ্ যোৱলীসমূৈ কশৰব 

শ্ৰনোৱোশৰবও পোন্বৰ, শ্ৰসইবোন্বব শিক্ষক এজন্বন শবেোৰ কশৰ কোৰ্ যোৱলীসমূৈ শিকোৰুৰ স্তৰ আৰু 

প্ৰন্বয়োজনন্ববোধৰ ওপৰত শিশি কশৰ সম্পোিন কশৰব। 

 ছোত্ৰ-ছোত্ৰীসকলৰ ক্ৰিয়োকলোপসমূৈ সমূ্পণ য কন্বৰোন্বত ৰ্োন্বত সৈজ ৈয় তোৰ বোন্বব শিয়ো  

শনন্বিযিনোৰ ওপৰত শিশি কশৰ কোৰ্ যসমূৈ সঠিকিোন্বৱ স্পষ্ট কশৰ বযোখ্য়ো কশৰ শিব। 



iv 
 

 শিক্ষকসকন্বল প্ৰশতন্ব ো স্তৰত শিক্ষোথীৰ অগ্ৰগশত শনৰীক্ষণ কশৰব আৰু ৰ্থোৰ্থিোন্বৱ 

পৰৱতী স্তৰলল পন্বিোন্নশত কশৰব ।   
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