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লগে-ভাগে োওঁ আহা অ ব খ আ ল ক ৰ 

অকগে ববাগল অমিতা 

বৰ ভাল ফল, 

খৰামহত ভমৰ আগে 

আি মলচু কল। 

কিলা ৰবাব বেঙা 

বৰ িজা লাগে, 

আহা আমি সকগলাগে 

খাওঁ লগে-ভাগে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level(পৰ্ যায়) 1 

Grade(গ্ৰেড) 2-3 

Topic ( শষষয়) শ্ৰেে-কথন 

Learning 

Outcome ( শিকনৰ 

ফলাফল) 

মিশুগে মনচুকমে েীত, ওিলা েীত, ভংেীিা েীত আমি শুমন োব পামৰব। 

Activity-1 ( িয়য়াকলাপ) লগে ভাগে োওঁ আহা 

 

Process (ক্ৰিয়য়া) 

   

১ ি বশ্ৰেীৰ ‘অংকুৰে’ পাঠ্য়পুমথৰ ‘লগে ভাগে োওঁ আহা’ ওিলা েীতটে মিক্ষগক 

প্ৰথিগত মনগজ য’মত মবৰাি িামন মতমনবাৰ োই মিব, মপেলল োত্ৰ-োত্ৰীসকলৰ 

সসগত োব আৰু োত্ৰ-োত্ৰীসকলক মনজাববীয়ালক োবলল উৎসামহত কৰাৰ 

লেগত প্ৰগতয়কগক োবলল সুগযাে মিব।  

ওিলা েীতটেত থকা অ, ব, খ, আ, ল, ক আৰু খ বে ণ বকইো মিশুসকলক 

বকইো মচনাক্ত কমৰবলল মিব আৰু এই বে ণ বকইোগৰ আৰু মকেুিান নতুন িব্দ 

ক’বলল উৎসামহত কমৰব। 

শনন্বদযিনাাঃ  

 মিক্ষগক প্ৰগয়াজন সাগপগক্ষ 

বে ণসিূহ মচনাক্তকৰেৰ বাগব 

পাঠ্ বমহ ণভূত আৰু পাঠ্ৰ 

অন্তে ণত অনয়ানয় ওিলা েীত/ 

ভংেীিা েীত/ মনচুকমে েীত 

আমি বয়েহাৰ কমৰব পামৰব। 

 মিক্ষগক বে ণ কাৰ্ণ/ বে ণ সিমিত 

েমব কাৰ্ণ/মচত্ৰ কাৰ্ণ আমিৰ 

সহায়ত বে ণ মচনাক্তকৰে আৰু 

ওিলা েীত আমি বোোৰ 

অনুিীলন কৰাব। 

 

 

 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰসঁজুশল) 

১। অংকুৰে – ১ি ভাে, পষৃ্ঠা নং- ৩ ৰ ‘লগে-ভাগে োওঁ আহা’ েীত, পষৃ্ঠা নং –

১৫. পষৃ্ঠা নং- ১৯, পষৃ্ঠা নং – ৪২ত থকা মনচুকমে েীত আমি। 

২। মচত্ৰ আৰু বে ণ কাৰ্ণ।  

৩। সবিুয়মতন উৎস বয়েহাৰ কমৰব। 

 

 

 এই মিকন প্ৰক্ৰিয়াগো কৰাৰ লগে লগে অমবৰত আৰু সািমিক 

িূলয়ায়ে প্ৰক্ৰিয়া চলাই থামকব। 
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লপি তলন হন 

 

 

Level(পৰ্ যায়) 1 

Grade(গ্ৰেড) 2-3 

Topic ( শষষয়) শ্ৰেে-কথন 

Learning 

Outcome ( শিকনৰ 

ফলাফল) 

 েমব চাই সাধাৰে বস্তুৰ নাি ক’ব পামৰব 

 বে ণ পমৰচয় আৰু বে ণৰ লেত স্বৰ মচহ্নৰ পমৰচয় জামনব পামৰব। 

Activity-1(িয়য়াকলাপ) বে ণৰ ওপৰত জমপওো বখল, মথয় বহাো বখল। 

বে ণৰ পৰা িব্দ েঠ্ন 

িব্দৰ পৰা বাকয় েঠ্ন 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

গ্ৰেল-১: 

শষৱৰণাঃ মিক্ষগক কাৰ্ণ বয়েহাৰ কমৰব। এো মপটঠ্ত েমব, আন এজনৰ মপটঠ্ত 

মিকনীয় বে ণগো থামকব) 

পদ্ধশতাঃ মিক্ষগক িাটেত আচঁ োমন ঘৰ বনাব আৰু বসই ঘৰগবাৰত বে ণকাৰ্ণ এখন 

সক সথ যাব। এজন এজনলক, োত্ৰ-োত্ৰীক িামত বে ণৰ ঘৰত জাপ িামৰবলল মথয় 

হ’বলল ঘৰত থকা কাৰ্ণখনৰ বে ণগো ক’ব আৰু লুটেয়াই েমবগোৰ নাি ক’ব। এই 

বক্ষত্ৰত মিশুসকগল মচনাক্তকৰেত ভুল কমৰগল মিক্ষগক বতওঁগলাকক শুধৰাই 

মিব এগনিগৰ বে ণসিূহ সাল-সলমন কমৰ এগনধৰেৰ ক্ৰিয়াকলাপ কৰাব 

 

 

গ্ৰেল-২: 

পদ্ধশতাঃ মিক্ষগক বকইোিান বে ণ ক’ব। বযগন – ি, প, ব, ল। এই বে ণ বকইোগৰ 

আৰম্ভ বহাো িব্দসিূহ মিশুসকলক ক’বলল মিব। মিশুগে বকাো িব্দমবলাক 

প্ৰথিগত মিক্ষগক ববাৰ্ণত মলমখ যাব আৰু মপেৰ পয ণায়ত িব্দসিূহ বয়েহাৰ কমৰ 

বাকয় ক’বলল উৎসামহত কমৰব। 

গ্ৰেল-৩: 

পদ্ধশতাঃ মিক্ষগক ববাৰ্ণত/িক্ৰজয়াত এো িব্দ মলমখব। বযগন- ‘বজাৰ’। বজাৰৰ 

লেত সম্বন্ধ থকা িব্দসিূহ ক’বলল উৎসামহত কমৰব। মিশু সকগল বকাো 

িব্দসিূহৰ ধ্বমনৰ সসগত বে ণ/আখৰৰ মচনাকী হব। 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰসঁজুশল) 

বে ণৰ সসগত েমবৰ কাৰ্ণ (Flash card) 

বেকগবাৰ্ণ আৰু িক্ৰজয়া। 

বেকগবাৰ্ণ আৰু িক্ৰজয়া। 
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Level(পৰ্ যায়) 1 

Grade(গ্ৰেড) 2-3 

Topic(শষষয়) শ্ৰেে-কথন 

পঠ্ন 

Learning 

Outcome ( শিকনৰ 

ফলাফল) 

সৰু সৰু িব্দ আৰু বাকয় পম়িব পামৰব। 

 িুো বা মতমনো িব্দ যুক্ত সৰল বাকয় পম়িব পামৰব। 

Activity(িয়য়াকলাপ) িব্দ-বাকয়ৰ সানমিহমল 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

িব্দসিূহৰ পৰা বাকয় েঠ্ন কমৰ ক’বলল মিব। যমি মিশুসকগল কওঁগত ভুল কগৰ 

বতওঁগলাকৰ লেত আগলাচনা কমৰ সটঠ্ক ৰূপত েঠ্ন কমৰবলল মিকাব। 

ধ্বশন সম্বন্ধীয় িব্দৰ গ্ৰেল 

 

উদাহৰণাঃ    

    যািু 

       কাগপাৰ 

   োডী    পুতলা 

 

  ববপাৰী    ববগঙনা 

   বিাকান মিঠ্াই 

 

িব্দসিূহৰ পৰা বাকয় েঠ্ন  

উিাহৰেঃ 

 কক) যািু – বজাৰত বহুত যািু বখল বিখুওো সহগে। 

 কখ) বিাকান- বজাৰত বহুত বিাকান আগে। 

[এগনধৰগে মিশুসকলক বাকয় েঠ্ন কমৰবলল মিব] 

 

 

 

(4) তলত‘িব্দ বাকচ’আৰু‘বাকয় বাকচ’ত থকা িব্দ আৰু বাকয়সিূহ মিশুসকলক 

পম়িবলল মিব। যমি মিশুগে প়িাত অসুমবধা পায় বা ভুল কগৰ বতমতয়া মিক্ষগক 

শুদ্ধ উচ্চাৰগেগৰ িব্দগবাৰ বাগৰ বাগৰ সক সটঠ্ক ৰূপত উচ্চাৰে কমৰবলল মিশুক 

অনুপ্ৰামেত কমৰব। 

 

 

 

বজাৰ 

 

শনন্বদযিনাাঃ এই মিকন প্ৰক্ৰিয়াগো কৰাৰ লগে লগে অমবৰত আৰু সািমিক 

িূলয়ায়ে প্ৰক্ৰিয়া চলাই থামকব। 

 

িব্দ ষাকচ 4  কক) অিৰা, আি, ভাই, 

ঈেল, উে, ঊে, ঋমি, এৰাপাত, ঐমনতি, 

ওলকমব, ঔিধ 
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TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

বেকগবাৰ্ণ আৰু িক্ৰজয়া। 

বেকগবাৰ্ণ আৰু চােণ বপপাৰ। 

 

Level(পৰ্ যায়) 1 

Grade(গ্ৰেড) 2-3 

Topic(শষষয়) পঠ্ন 

Learning 

Outcome(শিকনৰ 

ফলাফল) 

 

সৰু সৰু সৰল িব্দ আৰু বাকয় পম়িব পামৰব।  

Activity (িয়য়াকলাপ) িব্দ-বাকয়ৰ সানমিহমল 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 কক) মিশুসকলক তলত মিয়া িফাগো পম়িবলল মিয়ক আৰু িফাগোত থকা ‘ক’, 

‘ে’, ‘ৰ’, ‘ভ’, ‘ৎ’, ‘ি’, ‘জ’, ‘ন’ , আৰু ‘ি’ , বে ণগকইোত বোল মচহ্ন মিবলল মিয়ক। 

মিশুগে ভুল কমৰগল বতওঁগলাকক ভুল কৰা বে ণগো মিক্ষগক ব’ৰ্ণত মলমখ বা ‘বে ণৰ 

জাপ’ ক্ৰিয়াকলাপৰ দ্বাৰা অনুিীলন কৰাব।  

ফাকুো ৰঙৰ উৎসে। 

ৰিজানৰ বিিত ঈি উৎসে হয়। 

বাগথৌ পূজাত বখৰাই নাচ নাগচ। 

বসৌগো বতলীয়া সাগৰং। 

অকগে ঠ্ো, ৰ্লা, ঢামৰ, বা়িনী আমি সাগজ। 

বঘাৰঁা ববোই বিৌগৰ। 

ভনীগয় বাঃ বাঃ বুমল চাপমৰ বজাইগে। 

ক্ৰজঞাৰ পামখ ধুনীয়া। 

বানপানীত ধন-জনৰ ক্ষমত হয়।  

অিৰা আন।    

আিৰ বতৰ। 

অকে বিাৰ ভাই। 

ঈেল চৰাই উগৰ। 

িইনাহঁগত হাই উৰুমি কগৰ। 

ঋমিজগন েেৰ তলত বমহ আগে। 

এমিন এজনী বিকুৰী ওৰাঙলল ে’ল। 

অেুগে ঐমনতি োইগে। 

ওল কচু ভাল পাচমল 

ঔ েেত বিৌৰ বাহ। 
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িলঙৰ ওপগৰগৰ বৰলোডীখন ঝক্ঝক্ সক সেগে। 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

বেকগবাৰ্ণ,িফাকাৰ্ণ। 

 কআেণ বপপাৰত সৰু সৰুলক ইয়াত মিয়া ধৰগে প্ৰস্তুত কৰা িফাকাৰ্ণ। ) 

 

Level(পৰ্ যায়) 1 

Grade(গ্ৰেড) 2-3 

Topic(শষষয়) মলখন 

Learning 

Outcome(শিকনৰ 

ফলাফল) 

মচত্ৰকাৰ্ণ চাই বাকয় েঠ্ন। 

Activity (িয়য়াকলাপ) মচত্ৰকাৰ্ণ চাই বাকয় েঠ্ন। 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

 
 

মিক্ষগক মিশুসকলক ওপৰৰ আমহণত এখন মচত্ৰ কাৰ্ণ বিখুোব। কাৰ্ণখন মিশুৰ 

পমৰমচত পমৰগেিৰ মভমিত প্ৰস্তুত কমৰ ল’ব। কাৰ্ণখন বিখুওোৰ মপেত মিশুক 

‘কাৰ্ণখনত মক মক বিমখগে ?’, ‘বকাগন মক মক কাি কমৰ আগে’ইতয়ামি প্ৰশ্ন প্ৰথিগত 

সুমধব আৰু মপেত বহীত মলমখবলল মিব।  

মনগিণিনা  

 মিক্ষগক ওপৰত থকা ক্ৰিয়াকলাপসিূহ কৰাৰ লগে লগে স্বৰমচহ্ন 

মিশুসকগল স্বৰমচহ্নৰ সটঠ্ক প্ৰগয়াে কৰাৰ প্ৰমত সগচতন হ‘ব। অমধক 

অনুিীলনৰ বাগব অংকুৰে কপ্ৰথি ভাে) পাঠ্য়পুমথখনৰ সহায় ল’ব। 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

মচত্ৰকাৰ্ণ 
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Level(পৰ্ যায়) 2 

Grade(গ্ৰেড) 4,5 

Topic(শষষয়) পঠ্ন 

মলখন 

Learning 

Outcome(শিকনৰ 

ফলাফল) 

সৰল ভািাত বাকয় ক’ব, পম়িব আৰু মলমখব পৰা 

Activity (িয়য়াকলাপ) িফাগো প়িা আৰু িফামভমিক উিৰ মলখা। 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

মিক্ষগক োত্ৰ-োত্ৰীক তলত মিয়া িফাগো এজন এজনলক পম়িবলল মিব। 

 

 

 

 

 

 

 

িফাগো শুদ্ধলক প়িাৰ মপেত মিক্ষগক ‘মবমনিয়, প্ৰথা আৰু একক্ৰত্ৰত 

িব্দগকইোৰ অথ ণ ব’ৰ্ণত মলমখ মিব। োত্ৰ-োত্ৰীগয় িব্দাথ ণসিূহ মনজৰ বহীত মলমখ 

ল’ব। তাৰপােত মিক্ষগক ‘মবমনিয় প্ৰথা’ সম্পগকণ বুজাই মিব। 

িব্দ অৰ্ যাঃ 

িব্দ অৰ্ য 

মবমনিয় সাল-সলমন 

প্ৰথা ৰীমত 

একক্ৰত্ৰত একলে বহাো, মিমলত 

 

তাৰপােত মিক্ষগক তলত মিয়া প্ৰশ্নসিূহ বৰ্ণত মলমখ োত্ৰ-োত্ৰীক মনজৰ বহীত 

উিৰসিূহ মলমখবলল মিব- 

১। বজানমবল বিলা বকান ক্ৰজলাত আৰু বকমতয়া বগহ ? 

২। পাহাৰৰ িানুগহ বিলালল মবমনিয়ৰ বাগব মক মক আগন ? 

৩। বিলালল সে বতািাগলাগক মক মক কৰা ? 

৪। মবপৰীত িব্দ মলখাঃ 

 বগহ, আমহগে, পাহাৰ, ভাল, মপেমিনা 

৫। িফাগো পম়ি বহুবচন বুগজাো িব্দগকইো বামে উমলয়াই মলখা। 

শিক্ষকলল শনন্বদযিনাাঃ মিক্ষগক পাঠ্য়পুমথৰ বামহগৰও এগনধৰেৰ িফা পম়িবলল 

মি মবমভন্ন ক্ৰিয়া-কলাপ কৰাব। 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

িফাকাৰ্ণ। 

িাঘৰ মবহুৰ সিয়ত িমৰোওঁ ক্ৰজলাত বজানমবল বিলা বগহ। ৰতন সিনীয়াসকলৰ 

লেত বজানমবল বিলালল আমহগে। পাহাৰ-সভয়ািৰ িানুহগবাৰ বিলাখনত একক্ৰত্ৰত 

হয়। এই বিলাত ‘মবমনিয় প্ৰথা’বৰ ববচা-মকনা হয়। মবগিিলক পাহাৰৰ িানুগহ কচু, 

হালমধ, শুকান িাে আমিৰ মবমনিয়ত সভয়ািৰ িানুহৰ পৰা মপঠ্া, সান্দহ, চাউল 

আমি সল যায়। বজানমবল বিলাৰ মবমনিয় প্ৰথা বিমখ ৰতন আৰু সিনীয়াসকগল বৰ 

ভাল পাগল। মপেমিনা মবিয়ালয়লল সে বতওঁগলাগক বন্ধুসকলৰ লেত বিলাৰ কথা 

পামতগল।  
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Level(পৰ্ যায়) 2 

Grade(গ্ৰেড) 4,5 

Topic(শষষয়) মলখন 

Learning 

Outcome(শিকনৰ 

ফলাফল) 

১। সৰল ভািাত বাকয় ক’ব, পম়িব আৰু মলমখব পৰা 

Activity (িয়য়াকলাপ)  বখমল-বিমললক থকা বাকয় সজাই মলখা 

 বাকয় সজা 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

মিক্ষগক ব’ৰ্ণত বকইিাৰীিান বাকয় বখমলগিমললক মলমখ মিব। এিাৰী বাকয় 

মিক্ষগক শুদ্ধলক মলমখ বিখুোব। বাকী বকইিাৰী বাকয় োত্ৰ-োত্ৰীগয় মনগজ বহীত 

সজাই মলমখব।   

উদাহৰণস্বৰূন্বপ- নাি বিাৰ ৰূপা ভমিৰ। 

 

 

 ১।  িজা লালগিাহন পায় খাই। 

 

 

 ২। আগন পৰা মিঠ্াই বজাৰৰ বিউতাই। 

 

 

 ৩। নাথামকগল কাগন্দ লালগিাহন ৰূপাই। 

 

 

 ৪। খাই ভাল লালগিাহন পাওঁিগয়া। 

 

 

শিক্ষকলল শনন্বদযিনাাঃ মিক্ষগক এই ক্ৰিয়া-কলাপৰ উপমৰ অংকুৰে ২য় ৬২ 

পষৃ্ঠা, ৩য় ভােৰ ১১ পষৃ্ঠা , চতুথ ণ ভােৰ ১১১ নং পৃষ্ঠাত থকা ক্ৰিয়া-কলাপসিূগহা 

কৰাব। 

মিক্ষগক ব’ৰ্ণত তলত মিয়া িব্দগকইো মলমখ োত্ৰ-োত্ৰীক বহীত বাকয় সাক্ৰজবলল 

মিব। 

সন্মান , িৰি, সাহসী, বেঁা , উলল, েে-েেমন, লুকা-ভাকু, উলাহ, বৰলিমচলা, 

নিী 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

 

 

 

বিাৰ ভমিৰ নাি ৰূপা। 
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Level(পৰ্ যায়) 2 

Grade(গ্ৰেড) 4,5 

Topic(শষষয়) কথন, মলখন 

Learning 

Outcome(শিকনৰ 

ফলাফল) 

আবমৃি কমৰব পৰা 

Activity (িয়য়াকলাপ)  কমবতা আবমৃি কৰা 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

মিক্ষগক কািত মিয়া কমবতাগো োত্ৰ-োত্ৰীক ২/৩ বাৰ আবমৃি কমৰ শুনাৰ। 

তাৰপােত প্ৰমতজন োত্ৰ-োত্ৰীগক কমবতাগো আবমৃি কমৰবলল মিব। 

প্ৰগয়াজনবিত মিক্ষগক োত্ৰ-োত্ৰীক সহায় কমৰব। 
 

শিক্ষকলল শনন্বদযিনাাঃ মিক্ষগক  পাঠ্য়পুমথৰ লেগত অনয়ানয় এগনধৰেৰ সৰু সৰু 

কমবতা োত্ৰ-োত্ৰীক আবমৃি কমৰবলল মিব। 

 

 
TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

কমবতাৰ চােণ 
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Level(পৰ্ যায়) 2 

Grade(গ্ৰেড) 4,5 

Topic(শষষয়) পঠ্ন, মলখন 

Learning Outcome 

(শিকনৰ ফলাফল) 

যুক্তাক্ষৰ যুক্ত িব্দ প়িা আৰু মলখা। 

Activity (িয়য়াকলাপ)  িব্দ কাৰ্ণৰ জমৰয়গত যুক্তাক্ষৰ প়িা আৰু মলখা। 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

মিক্ষগক মকেুিান যুক্তাক্ষৰ যুক্ত িব্দ কাৰ্ণ প্ৰস্তুত কমৰ োত্ৰ-োত্ৰীক 

যুৰীয়া/োইগুেীয়ালক পম়িবলল মিব। 

ৰ্ুক্তাক্ষৰৰ ৰ্ুক্ত িব্দ কাডযৰ নমুনাাঃ 

 

 

 

 

োত্ৰ-োত্ৰীগয় িব্দ কাৰ্ণসিূহ প়িাৰ পােত মিক্ষগক িব্দসিূহত থকা 

যুক্তাক্ষৰগকইোউমলয়াবললমিব। বসই যুক্তাক্ষৰসিূগহগৰ োত্ৰ-োত্ৰীক এোলক িব্দ 

েঠ্ন কমৰ মলমখবলল মিব। 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

িব্দ কাৰ্ণ 

 

Level(পৰ্ যায়) 2 

Grade(গ্ৰেড) 4,5 

Topic(শষষয়) মলখন 

Learning Outcome 

(শিকনৰ ফলাফল) 

যুক্তাক্ষৰ ভাটঙব আৰু েঠ্ন কমৰব পৰা। 

Activity (িয়য়াকলাপ)  যুক্তাক্ষৰ ভঙা 

 যুক্তাক্ষৰ েঠ্ন কৰা 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

 মিক্ষগক ববাৰ্ণত বকইোিান যুক্তাক্ষৰ যুক্ত িব্দ বযগন- মিল্পী, কণ্ঠ, আত্মা, 

আনন্দ, োন্ধী, িুগ্ধ, আিি ণ, মবখয়াত, স্বগিি, সপ্তি, িষ্ঠ, আেষ্ট, 

অগটাবৰ, নম্ৰ আমি। তাৰপােত োত্ৰ-োত্ৰীক িব্দসিূহৰ পৰা 

যুক্তাক্ষৰগো উমলয়াই ভাটঙ বিখুোবলল ক’ব। 

 মিক্ষগক যুক্তাক্ষৰ ভাটঙ অনা বকইখনিান বে ণ কাৰ্ণ োত্ৰ-োত্ৰীৰ িাজত 

মবলাই মি বে ণসিূহ সংগযাে কমৰ যুক্তাক্ষৰ েঠ্ন কমৰ মলমখবলল মিব। 

উদাহৰণাঃ 

 

 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

বে ণ কাৰ্ণ 

 

কল্পনা 

 

জন্ম 

 

ক্ৰিয়া 

 

মবজ্ঞান 

 

বেটৰ 

 
চমৰত্ৰ 

 

জন্তু 

 

িগ্ন 

 

চঞ্চল 

 

ৰান্ধনী 

 

ন+ি 

 

ি+ধ 

 

ি+প 

 

ঞ+চ

ি 

 

ন+ধ+উ 

 

ি+ৰ+ঈ 
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Level(পৰ্ যায়) 2 

Grade(গ্ৰেড) 4,5 

Topic(শষষয়) মলখন 

Learning Outcome 

(শিকনৰ ফলাফল) 

মবমভন্ন মবিয়ত মনজ মচন্তাগৰ মলমখব পৰা। 

Activity (িয়য়াকলাপ)  কামহনী সম্পূে ণ কৰা 

 মচটঠ্ মলখা। 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

 

 মিক্ষগক তলত মিয়া ধৰগে এো কামহনীৰ বকইোিান িাৰী ব‘ৰ্ণত মলমখ 

মিব। 

নমুনাাঃ ১ 

 এো হাতী আমেল। মস হামবত ঘূমৰ ফুমৰমেল। আি েে এগজাপাত এো 

বান্দৰ বমহ আমেল। হঠ্াৎতাৰ িনত এো বুক্ৰদ্ধ. . . . . . .  

নমুনাাঃ ২ 

 এখন হামবত এো মসংহ আমেল। এমিন মস ক্ৰজৰমে সল থাগকাগঁত  

ক‘ৰবাৰ পৰা মনেমন এো আমহ তাৰ োৰ ওপৰত উটঠ্ল। মসংহগো সাৰ পাগল 

আৰু খঙগত মনেমনগোক থাপ িামৰ . . . . 

 মিক্ষগক োত্ৰ-োত্ৰীক(i) সৰস্বতী পূজাত মকমক  কমৰগল, (ii) কৰ’ো 

িহািাৰীৰ সয়িত ঘৰত বকগনলক কোগল, (iii) মবহু বকগনলক পামতগল মযগকাগনা 

এো মবিয়ত সকগলাগবাৰ জনাই বন্ধুলল মচটঠ্ মলমখবলল মিব। 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

িফা চােণ, েমব কাৰ্ণ 

 

Level(পৰ্ যায়) 2 

Grade(গ্ৰেড) 4,5 

Topic(শষষয়) মলখন 

Learning Outcome 

(শিকনৰ ফলাফল) 

আগবিন মলমখব পৰা 

Activity (িয়য়াকলাপ) আগবিন মলখা 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

োত্ৰ-োত্ৰীক অংকুৰে কপঞ্চি ভাে)ত থকা অৰূপৰ আগেিন কপষৃ্ঠা সংখয়া ১৯, 

২০) ৰ আমহণ সল আগেিন মলমখবলল মিব। আগেিন মলমখবলল মিক্ষগক মবিয় 

মনধ ণাৰে কমৰ মিব। বযগন- 

বতািাৰ জ্বৰ বহাোত মবিয়ালয়ত মতমনমিন উপমিত থামকব বনাোৰাৰ বাগব 

মবিয়ালয়ৰ প্ৰধান মিক্ষকলল এখন আগেিন মলখা। 

 মিক্ষগক আন আন মবিগয়া মনধ ণাৰে কমৰ মিব পামৰব। 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

আগেিন আমহণৰ  চােণ 
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Level(পৰ্ যায়) 3 

Grade(গ্ৰেড) 6-8 

Topic(শষষয়) শ্ৰেে আৰু কথন 

Learning Outcome 

(শিকনৰ ফলাফল) 

1. মবমভন্ন ৰচনা সম্ভাৰ, বাতমৰ কাকত, মিশু আগলাচনী আমিত প্ৰকামিত 

ৰচনাৰাক্ৰজত মনজৰ িতািত প্ৰকাি কমৰব পামৰব। 

2. অনাতাৰঁ, িৰূিি ণনৰ খবৰ শুমন মনজৰ ভািাত প্ৰকাি কমৰব পামৰব। 

3. িানয় ভািাত আয়ত্ব কৰা নতুন িব্দ জতুো ঠ্াচঁ আমি শুমন বুক্ৰজ মনজৰ 

কথা-বতৰা, আগলাচনা, তকণ-প্ৰমতগযামেতা আমিত সােলীলভাগে প্ৰকাি 

কমৰব পৰা 

4. েন্দ মিলাই কমবতা আবমৃি কমৰব পামৰব 

Activity (িয়য়াকলাপ) 1.মবজ্ঞাপনৰ মভমিত ক্ৰিয়াকলাপ 

2. মিক্ষগক বৰমৰ্অ’ বা বিাবাইলৰ পৰা বাতমৰ/সাধু শুনাই ক্ৰিয়াকলাপ কৰাব 

3. িানয় ভািাৰ সসগত ক্ৰিয়াকলাপ। ক মচত্ৰ কাৰ্ণৰ সসগত ক্ৰিয়াকলাপ) 

4.অংকুৰে িষ্ঠ বশ্ৰেীৰ পাঠ্ নং-৭ ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ ববজবৰুো। পৃষ্ঠা নং -৪৯ 

‘অসি সংেীত’ 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

1. মিক্ষগক মিশুসকলক মযগকাগনা বাতমৰ কাকতৰ পৰা মবজ্ঞাপন বিখুোব। 

মবজ্ঞাপনগোত মক ক‘ব মবচামৰগে মিশুসকলক মনজৰ ভািাত ক’বলল মিব। 

তাৰ মপেত মিক্ষগক মবজ্ঞাপনগোত মক ক’ব মবচামৰগে আগলাচনা কমৰব। 

2. বৰমৰ্অ’ বা বিাবাইলত বাতমৰ/সাধুৰ কথামখমন োত্ৰ-োত্ৰীসকলক 

িগনাগযাগেগৰ শুমনবলল মি মনজৰ ভািাত ক’বলল মিব। মিক্ষগক 

প্ৰগয়াজনীয় প্ৰশ্ন সুমধ কগথাপকথনৰ জমৰয়গত মবিয়বস্তু স্পষ্ট কৰাব। 

3. োত্ৰ-োত্ৰীসকলক মযগকাগনা এখন মচত্ৰকাৰ্ণখনত মক মক বিমখগে বা মক 

মক ক্ৰিয়া সহ আগে িানয় ভািাত ক’বলল সুগযাে মিব। োত্ৰ-োত্ৰীসকগল 

বকাোৰ মপেত মিক্ষগক মনগজও মচত্ৰকাৰ্ণখনৰ সসগত সংেমত থকা এো 

কামহনী মনজালক িানয়ভািাত শুনাব।  ককথামখমন প্ৰকাি কগৰাগঁত োত্ৰ-

োত্ৰীগয় যাগত িানয়ভািা প্ৰগয়াে কগৰ বসই কথাগোৰ প্ৰমত মিক্ষগক গুৰুত্ব 

মিব।) 

4. উগেমখত পাঠ্গোৰ কঅসি সংেীত) কমবতাংি েন্দ লয় ধ্বমন, যমতমবৰাি 

আমিৰ প্ৰমত লক্ষয় ৰামখ সৰে পঠ্ন আৰু নীৰে পঠ্ন কৰাব। পঠ্নত শুদ্ধ 

উচ্চাৰেৰ প্ৰমতও লক্ষয় ৰামখব। 

অসম সংগীত 

 

   আমি অসিীয়া,  নহওঁ িুখীয়া 

    মকহৰ িুখীয়া হি? 

   সকগলা আমেল, সকগলা আগে 
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    নুবুগজা ঁনলওঁ েি। 

   িঙ্কগৰ মিগল  মবশুদ্ধ ধৰি,  

    লামচগত বাহুত বল, 

   সতী জয়িতী  সতীত্ব বতগজগৰ 

    অসিী আই প্ৰবল। 

   বাজক িবা,  বাজক িঙ্খ 

    বাজক িৃিং বখাল, 

   অসি আগকৌ   উন্নমত-পথত 

    ‘জয় আই অসি’ ববাল।   

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

বামতৰ কাকতৰ মবজ্ঞাপন ক মবশ্ব শ্ৰেে মিেস), বৰমৰ্অ’ বিাবাইল আৰু িৃিয় আন 

শ্ৰবয় সঁজমুল, মচত্ৰকাৰ্ণ, ‘অসি সংেীত’ কমবতাগো 

 

 

Level(পৰ্ যায়) 3 

Grade(গ্ৰেড) 6,7,8 

Topic(শষষয়) সিসািময়ক পমৰমিমতৰ সসগত োত্ৰ-োত্ৰীক আগুোই মনবৰ বাগব পাঠ্য়পুমথৰ 

বমহ ণভূত মকতাপ প়িাৰ সুগযাে সুমবধা মিব। 

Learning Outcome 

(শিকনৰ ফলাফল) 

পঠনাঃ 

১। মবমভন্ন ধৰেৰ েিয় পাঠ্ পম়ি পাঠ্ৰ মবিয়বস্তুৰ তথয় আহৰে কমৰ মবগেিোত্মক 

বাখয়া কমৰব পামৰব। 

 

২। মবমভন্ন সামহমতয়কৰ ৰচনাসিূহৰ প্ৰমত আিহী হ’ব আৰু িাতৃভািাৰ সামহতয়-

সংসৃ্কমতৰ প্ৰমত শ্ৰদ্ধা বকৃ্ৰদ্ধ পাব। 

 

৩। প্ৰমতটষ্ঠত কমব, সামহমতয়কৰ ৰচনােলী পম়ি সামহতয়ৰ মবমভন্ন িাখা কগযগন – 

সাধু , েল্প, কমবতা, জীেনী, প্ৰেন্ধ আমি) আৰু মলখনলিলীৰ মবিগয় জামনব পামৰব। 

Activity (িয়য়াকলাপ) ১। মবজ্ঞাপন পঠ্ন ক্ৰিয়াকলাপ  ক মিক্ষগক োত্ৰ-োত্ৰীৰ উপগযােী বহাোলক 

মযগকাগনা বাতমৰ কাকতৰ বা অনয় মবজ্ঞাপন বয়েহাৰ কমৰব) 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

১ নং িয়য়াকলাপৰ ক্ৰিয়য়া 

শষজ্ঞাপনাঃ মিক্ষগক োত্ৰ-োত্ৰীৰ উপগযােী বহাোলক মযগকাগনা বাতমৰ কাকতৰ বা 

অনয় মবজ্ঞাপন সংিহ কমৰ োত্ৰ-োত্ৰীসকলক পম়িবলল মিব। সৰে পঠ্ন আৰু 

নীৰে পঠ্নৰ অন্তত মিক্ষগক তলৰ ক্ৰিয়াকলাপসিূহ কৰাব। 

িয়য়াকলাপাঃমিক্ষগক মবজ্ঞাপনগোৰ আধাৰত োত্ৰ-োত্ৰীসকলক প্ৰশ্ন কমৰব । 

উিাহৰেস্বৰূগপ – 

১। মবজ্ঞাপনগোৰ মিগৰানািগো মক ? 
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২। মবজ্ঞাপনগোত মকহৰ মবিগয় বকাো সহগে ?  

(মিক্ষগক মবজ্ঞাপনগোৰ আধাৰত মবমভন্ন প্ৰশ্ন কমৰব) 

দলীয় আন্বলাচনাাঃ মিক্ষগক মবজ্ঞাপনগোৰ আধাৰত আগলাচনাৰ বাগব িল েঠ্ন 

কমৰ মিব। িলগোৰ িাজত প্ৰমতগো িগল আগলাচনাৰ অন্তন িহে কৰা 

মসদ্ধান্তসিূহ সকগলাগৰ বাগব িুক্ত আগলাচনালল সল আমনব। এই বক্ষত্ৰত মিক্ষগক 

প্ৰগতয়গকক মনজস্ব অমভিত িাটঙ ধৰাৰ সুগযাে মিব।  

 

২ নং িয়য়াকলাপৰ ক্ৰিয়য়া 

পঠন 

িয়য়াকলাপ -২  

মহাৰাণীাঃ জ্বলা জইুত মঘউ ঢামলব নালাগে। প্ৰহ্লািৰ কুললবৰী অেিানত আমি 

সকগলাগে মচমন্তত। পামৰগল বতািাৰ মপতাৰাক এই মবিগয় মিহা-পৰািি ণ মিয়া, যাগত 

প্ৰহ্লািক ঈক্ৰিত পথলল ঘূৰাই আমনব পাগৰা ঁ!  

শহৰণয়কশিপুাঃ কু-কি ণ কমৰ বংিৰ িুন ণাি কগৰাতঁা প্ৰহ্লাগি নাজাগন বনমক বয বিাৰ 

সগহািৰ মহৰেয়াক্ষক বৰাহৰূপী মবষু্ণগে িাগঁতগৰ খুমঁচ হতয়া কমৰগে? হমৰৰ অনয়ৰূপ 

মবষু্ণ, বসইজন বকেল বিাগৰই িত্ৰু নহয়, বতওঁ সিি সিতয় বংিগৰ মচৰিত্ৰু। এই 

কথা িয়গন-সগপাগন িই পাহমৰব বনাোগৰা।ঁ 

মহাৰাণীাঃ িই মক কমৰি ? হাজাৰ হওক প্ৰহ্লাগিা বিাগৰই পুত্ৰ। বকাগন তাক সুিমত 

মিব ? িই বয মনৰুপায়। 

শহৰণয়কশিপুাঃ িৰি কমৰ কমৰ তুমিগয়ই তাৰ সব ণনাি িামত আমনো। তিুপমৰ, 

তুমি তাৰ হমৰভক্ৰক্তক িগন িগন সিথ ণন কৰা। বসই কথা িই েি পাইগো।ঁ এই 

কথাই কথা নহয়, প্ৰহ্লািৰ মবৰুগদ্ধ িই ল’ি কগঠ্াৰ পিগক্ষপ। 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

মযগকাগনা বাতমৰ কাকতৰ বা অনয় মবজ্ঞাপন 

 

 

 

Level(পৰ্ যায়) 3 

Grade(গ্ৰেড) 6,7,8 

Topic(শষষয়) মলখন 

Learning Outcome 

(শিকনৰ ফলাফল) 

 অসিীয়া ভািাত প্ৰকামিত পঠ্ন সািিী, ইিাগৰনেত বপাো তথয় পম়ি বুক্ৰজ 

মনজৰ িতািত মলমখব। বেইমল পদ্ধমতত প্ৰকাি কমৰব পামৰব। 

Activity (িয়য়াকলাপ) ১। প্ৰমতটষ্ঠত সামহমতয়কৰ কমবতা পাঠ্। 

২। সাধু পাঠ্ পম়ি , বুক্ৰজ সল সাধুগো মনজৰ ভািাত মলমখ প্ৰকাি কৰা। 

৩। ইন্টাৰগনেত উপলব্ধ মবমভন্ন মিক্ষািূলক মভমৰ্অ’ আমি চাই মনজৰ উপলমব্ধ 
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মলমখত ৰূপত প্ৰকাি কমৰব। 

 

Process(ক্ৰিয়য়া) 

   

আষৃশতাঃ মিত্ৰগিে িহন্তগিগে মলখা “মবহু আিৰমে” নািৰ কমবতাগোৰ মকয়িাংি 

োত্ৰ-োত্ৰীক আবমৃি কমৰবলল মিব। কআবমৃি কগৰাগত ধ্বমন, িব্দ, েন্দ, যমত, 

মবৰাি আমিৰ প্ৰমত লক্ষয় ৰামখ পাঠ্ কমৰবলল মিব। লেগত মিক্ষগক আন আন 

প্ৰমতটষ্ঠত কমবৰ কমবতা আৰু মলখমনসিূহ সংিহ কমৰ োত্ৰ-োত্ৰীক পাঠ্ কমৰবলল 

মিব।) 

১। মিক্ষগক োত্ৰ-োত্ৰীক ’কুগবৰৰ ধন’ নািৰ সাধুগো পম়ি বুক্ৰজ সল তলৰ 

প্ৰশ্নমবলাকৰ উিৰ মনজ ভািাত মলমখবলল মিব। 

 

শলেন িয়য়াকলাপ-১ 

ধনকুন্বৱৰৰ ধন 

 

বিাৰ বপহীৰ মবয়া আমেল। মবয়াৰ বাগব আইতা োেঁৰ পৰা আমহল। আইতাই পুৰমে 

মিনৰ বহুত কামহনী জাগন। আইতাই বিাক সুমধগল, “বতািাগলাকৰ োেঁৰ 

ধনকুগেৰৰ মবিগয় তুমিজানাগন?” বিাৰ বুক্ৰজ পাবলল বাকী  নাথামকল। আইতাই 

এমতয়া আগকৌ এো আগিািজনক কামহনী শুনাব। আইতাই কবলল ধমৰগল, 

“বতািাগলাকৰ োেঁৰ নিীখনৰ পাৰত এগজাপা বৰ ৰ্াঙৰ েে আমেল। েেগজাপাৰ 

তলত এজন ধনকুগেগৰ জীেন-যাপন কমৰমেল। োেঁৰ িানুগহ মবয়া, সভা, পূজা 

আৰু উৎসে আমিত বাচন-বতণন আৰু ময বকাগনা সািিীৰ প্ৰগয়াজন হ‘বল 

ধনকুগবৰৰ ওচৰলল যায়। ঘৰৰ িুখীয়াল িানুহজন ঢল পুোগত নিীৰ ঘােলল যায় 

আৰু ো ধুই েেগজাপাৰ তলত পূজা অচণনা কগৰ। পূজাত সন্তুষ্ট সহ ধনকুগবগৰ 

বিখা মিগয় আৰু বতওঁগলাকক প্ৰগয়াজনীয় সকগলা বস্তু অপ ণে কগৰ। ধনকুগবগৰ 

কয়, ”কাি-কাজ বিি বহাোৰ মপেত বস্তুসিূহ ঘূৰাই মিব।“ 

োেঁৰ িুখীয়া িানুহগবাগৰ এগনিগৰই মনজৰ সকগলা কাি-কাজ চলাই থাগক। 

ধনকুগেগৰও বতওঁগলাকৰ অভােসিূহ িৰূ কমৰ থাগক। 

মকেুিান লুভীয়া িানুগহ বাচন-বতণন আমনগল আোইমবলাক ঘূৰাই মনমিগয়। 

অেগিিত ধনকুগেগৰৰ খং উটঠ্ল। বতওঁ োওঁ এমৰ বহুিৰূলল গুমচ ে’ল। তাৰ 

মপেগৰ পৰা োেঁৰ সকগলা িানুহ বহুত অসুমবধাত পমৰল । 

 

 

১। োেঁৰ িানুগহ মবয়া, সভা, পূজা আমিৰ সিয়ত ধনকুগবৰৰ ওচৰলল মকয় 

সেমেল? 

 

 

 



 শিকন অন্বেষণ আৰু উন্নীতকৰণ সমল  

Assamese   Page  15 
 

 

২। ধনকুগেৰক সন্তুষ্ট কমৰবলল ঘৰৰ িুখীয়ালজগন মক কগৰ ? 

 

 

 

 

৩। “উৎসে” িব্দগো শুনাৰ লগে লগেই বতািাৰ িনলল মক মক িব্দ আমহগে মলখা? 

 

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

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

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

 

৪। বাচন-বতণন মক মক কািত বয়েহাৰ কৰা হয়? 

 

 

 

TLM 

(শিক্ষণ-শিকনৰ সঁজুশল) 

(i) বিাবাইল 

(ii) কম্পম্পউোৰ 

 

 

 


