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শিজ্ঞান 

 

Activity-

2(ক্ৰ িয়াকলাক)  

ককইটামান শনশদিষ্ট প্ৰাণীৰ চলনৰ শিষন্বে অধ্য়েন 

Process (ক্ৰক্ৰিয়াক  শিক্ষন্বক প্ৰাণীন্বকইটা শিমান দৰূ পান্বৰ সংগ্ৰহ কশৰি আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পশৰন্বেি 

Level ক্ৰ)ৰ্ যকা  III 

Gradeক্ৰগ্ৰেড  6 

Topic (ক্ৰ িষয়া  কদহৰ চলন 

Learning Outcome  

(ক্ৰ িকলৰ (লাকলা  

শিশিন্ন প্ৰাণীৰ চলন িয়াখ্য়া কশৰি পাশৰি 

 

Activity-

1(ক্ৰ িয়াকলাক)  

শিদয়ালেৰ কচৌপািত সাধ্াৰণন্বত কদখ্া শিশিন্ন প্ৰাণীন্বিাৰৰ চলন পি িন্বিক্ষণ। 

Process (ক্ৰক্ৰিয়াক  

   

শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেণীন্বকাঠাৰ িাশহৰলল িািলল শনন্বদিিনা শদি। 

শিদয়ালেৰ কচৌপািত কদখ্া কপাো শিশিন্ন সৰু-ডাঙৰ প্ৰাণীন্বিাৰ শক দন্বৰ 

লৰচৰ/চলা-শিৰা কন্বৰ পি িন্বিক্ষণ কশৰি শদি। শকছুসমেৰ লক্ষয় কৰাৰ শপছত 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেণীন্বকাঠালল উিশত আশহিলল শনন্বদিিনা শদি। ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীসকলক দলত শিিক্ত কশৰি। ইোৰ শপছত এখ্ন তাশলকা প্ৰশতন্বটা দলক 

পূৰাি শদি। শিক্ষন্বক  শনন্বদিি শদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল কদখ্া প্ৰাণীৰ নাম শলশখ্িঃ 

 

প্ৰাণী এঠাইৰপৰা অনয় ঠাইলল িাওঁন্বত 

প্ৰাণীন্বদহৰ ককানন্বিাৰ অংি িয়েহৃত 

হে? 

প্ৰাণীন্বে ককন্বনলক চলা-

িুৰা কন্বৰ ? 
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   পি িন্বিক্ষণ কশৰি শদি। সাধ্াৰণন্বত কদশখ্ থকা প্ৰাণী কিন ককঁচু, িামুক, পইঁতান্বচাৰা, 

চৰাই, মাছ আৰু সাপ  ব শিজ্ঞানৰ পাঠয়পুশথত থকা) চলনৰ শিষন্বে অধ্য়েন। 

গ্ৰলেঁ চ ুঃ শিক্ষন্বক ককইডালমান ককঁচু আশন এখ্ন ব্লটটং িা শিটাৰ কপপাৰত ৰাশখ্ি, 

ইোৰ শপছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ওচৰৰ পৰা পি িন্বিক্ষণ কশৰিলল শদি। শিক্ষন্বক ককঁচু 

এডালৰ চলন প্ৰণালী কিাডিত অংকন কশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক িুজাই শদি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বে 

িুজজ পাি কি ককঁচুন্বে সংন্বকাচন আৰু প্ৰসাৰণত কদহৰ কপিীক িয়েহাৰ কশৰ চলন 

কন্বৰ। শিক্ষন্বক এটা জিোকলাপ কশৰ সংন্বকাচন আৰু প্ৰসাৰণৰ ধ্াৰণা শদি – 

এডাল ৰিৰন্বিন হান্বতন্বৰ টাশনন্বল প্ৰসাৰণ আৰু ৰিৰন্বিন ডাল এশৰ শদন্বল সংন্বকাচন 

হে। 

ককমুলুঃ শিক্ষন্বক সংগ্ৰহ কশৰ অনা িামুক ককইটা গ্লাছ কেটত ৰাশখ্ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 

লক্ষয় কশৰি শদি। সংগ্ৰহ কৰা িামুকন্বটা কিশতো চলন আৰম্ভ কশৰি, শিক্ষন্বক গ্লাছ 

কেটখ্ন ওপৰলল উন্বঠাোই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গ্লাছ কেটৰ তলৰ িান্বলন্বৰ লক্ষয় 

কশৰি শদি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বে লক্ষয় কশৰি কি টান কপিীন্বৰ গটঠত ডাঠ অংিন্বটান্বেই 

হ’ল িামুকৰ িশৰ। শিক্ষন্বক পুনৰ সােধ্ান্বন গ্লাছ-কেটখ্ন কিঁকা কশৰ শদি আৰু 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল িামুকৰ কপিীন্বিাৰ ক ৌৰ দন্বৰ গশত কশৰ আগিঢা কদশখ্ি, এন্বে 

কি চলন তাক িুজজ পাি। 

)েঁইতকচচক কুঃ শিক্ষন্বক গ্লাছৰ িটল এটাত পইঁতান্বচাৰা সংগ্ৰহ কশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 

পি িন্বিক্ষণ কশৰি শদি, ইোৰ শপছত শিক্ষন্বক কিাডিত পইঁতান্বচাৰাৰ শচত্ৰ আশঁক 

পইঁতান্বচাৰাৰ পাশখ্ দুন্বিাৰ আৰু িাশহৰৰ জকান্বটা শচনাক্ত কশৰ শচত্ৰত শচনাক্ত কশৰ 

শদি। পইঁতান্বচাৰাৰ অংিসমূহ িটলত থকা পইঁতান্বচাৰান্বটাৰ লগত শমলাই চাই ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীসকলক সূক্ষ্মিান্বে শনৰীক্ষণ কশৰি শদি, শিক্ষন্বক শকদন্বৰ পইঁতান্বচাৰান্বটা 

লৰচৰ কন্বৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক িুজাই শদি। কিষত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বে গম পাি কি 

পইঁতান্বচাৰান্বে িশৰ আৰু িাশহৰৰ জঁকান্বটাৰ সহােত কখ্াজ কান্বঢ। এই কাি িত িশৰৰ 

ওচৰত থকা কপিীন্বে সহাে কন্বৰ। টঠক কসইদন্বৰ িক্ষৰ ওচৰত থকা কপিীন্বে পাশখ্ৰ 

সহােত উৰণ কাি িত কৰাত সহাে কন্বৰ। 

মকছুঃ শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেণীন্বকাঠাত োটষ্টক কপন্বকট এটাত পানী িৰাই মাছ 

এটা/দুটা আশনি শদি। িশদ সম্ভে হে, এটা একুশৰোমলল গগ মাছৰ চলন ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীন্বে পি িন্বিক্ষণ কশৰি।      

 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

শিদয়ালেৰ কাষত িশদ মাছৰ িজাৰ অথিা মাছ শিিী ককন্দ্ৰ থান্বক কতশতো হ’কল 

শিক্ষন্বক তালল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গল গগ মাছৰ চলন পি িন্বিক্ষণ কৰাি পান্বৰ। 

কেণীন্বকাঠালল উন্বিাতাই আশন আন্বলাচনা/প্ৰশ্নৰ সহােত মাছৰ কদহৰ গঠনৰ 

শিষন্বে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক িুজাই শদি।      
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TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

 

Activity-

3ক্ৰিয়াকলাক)  

মাছৰ চলনৰ ধ্াৰণা শদোৰ িান্বি মাছ এটাৰ আশহি প্ৰস্তুতকৰণ। 

Process (ক্ৰক্ৰিয়াক  

  

  

 

শিক্ষন্বক মাছৰ আশহিন্বটা প্ৰস্তুতত কৰাৰ প্ৰণালীন্বটা হ’ল – 

(1) চাটি  কপপাৰত এটা মাছৰ ছশি অংকন কশৰ কাটট উশলোি। 

(2) টঠক এন্বকদন্বৰ এন্বক আকৃশতৰ মাছৰ ছশি অনয় এটা অংকন কশৰ কাটট 

ল’ি। 

(3) শিতীে মাছৰ ছশিখ্নৰ শপছ িালৰ কসামঁান্বজন্বৰ এডাল পাতল তাৰঁ িৰাই 

শদি বমাছৰ কনজৰ পৰা মুখ্লল)  

 

িচত্ৰ-১ 

(4) দুন্বোটা মাছৰ ছশি 

আঠা লগাই শদি। 

কিষত শিক্ষন্বক মাছৰ 

আশহিন্বটাৰ সহাে গল, 

পাঠয়পুশথত থকা মাছৰ 

চলন; শক দন্বৰ হে িুজাই 

শদি। আন্বলাচনাৰ প্ৰশ্ন সুশধ্ 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক িালদন্বৰ 

ধ্াৰণান্বিাৰ স্পষ্ট কশৰ শদি। 

সক)ুঃ শিক্ষন্বক চাটি কপপাৰৰ সহােত সাপ এডাল িনাি। ইোৰ িান্বি চাটি 

কপপাৰখ্ন সৰু সৰু টুকুৰা কশৰ কাটট ল’ি লাশগি। এই টুকুৰান্বিাৰ আঠাৰ সহােত 

কগালাকৃশতলক লগ লন্বগাো হ’ল। এশতো এটা সৰু কচল’কটপৰ এটা অংি 

দীঘলীোলক কাটট কলাো হ’ল। কচল’কটপডালত কগালাকৃশতৰ কাগজৰ টুকুৰান্বিাৰ 

সােধ্ান্বন লগাই শদি লাশগি। 

ইোৰ শপচত সাপৰ চলন িুজািৰ 

কাৰন্বণ এই সাপডাল শিক্ষন্বক 

সশপ িল আকান্বৰ আশহিন্বটা লৰচৰ 

কৰাি লাশগি। 

       িচত্ৰ-২ 

সাপৰ কদহত এডাল কমৰুদণ্ড আৰু িহুন্বতা কপিী এটাৰ পৰা আনন্বটা অলপ দৰূত 

থান্বক। এই আশহিন্বটাৰ কগালাকৃশতৰ কাগজৰ টুকুৰান্বিাৰ কপিী িুশল ধ্শৰ ল’ি লাশগি 

আৰু মান্বজন্বৰ কিাো কচল’কটপডাল ৰাজহাড় িুশল ধ্শৰি লাশগি। চলািুৰা কশৰিৰ 
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Activity-

2ক্ৰিয়াকলাক)  

খ্াদয় িস্তুন্বিাৰ আহাৰৰ প্ৰধ্ান পশৰন্বপাষক বউপাদান) অনুিােী কেণী শিিাজন। 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

শিক্ষন্বক প্ৰশতন্বটা দলক শনৰীক্ষণ কশৰি। িশদ ককান্বনািা দন্বল পৰা নাই শিক্ষন্বক সহাে 

কশৰি।  

গ্ৰেতসক  ক্ৰ’টিৰ গ্ৰেহ()দকৰ্ য িিিকিমৰ খিৰজ(াৱণ 

 

 

 

 

    

 
 

সমেত সাপৰ িৰীৰন্বটান্বে িহুত চিাকাৰ িাজঁ লে। প্ৰশতন্বটা চিই সাপন্বটাক 

মাটটৰ শিপৰীন্বত কহঁচাশদ আগলল কঠশল শদন্বে আৰু দুন্বোকান্বষ চিাকাৰ মাটটৰ 

ওপন্বৰশদ চুচশৰ িাে। 

এই জিোকলাপন্বটা িাশল িা আটাগুশড়ৰ ওপৰত কশৰন্বল সাপৰ চলনন্বটা কিশচ 

স্পষ্টলক কদখ্া িাি।      

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

কাগজ, কচল’কটপ, আঠা, ককঁচী, ॥ কেছন্বপন 

Level ()ৰ্ যকা   III 

Grade (গ্ৰেড  6 

Topic (িষয়া  খ্াদয়ৰ উপাদান 

Learning Outcome 

(িকলৰ (লাকলা  

সুষম আহাৰৰ িান্বি খ্াদয় িস্তুৰ িাচশন কশৰি। 

Activities-1 শিশিন্ন খ্াদয়িস্তুৰ তাশলকা কশৰি। 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক  শিশিন্ন দলত শিিক্ত কশৰ শিশিন্ন খ্াদয়িস্তুৰ তাশলকা 

প্ৰস্তুত কশৰিলল শনন্বদিিনা শদি। শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শনন্বদিি  শদি গদনজিন 

জীেনত কতামান্বলান্বক কখ্াো শিশিন্ন খ্াদয় িস্তুৰ নাম তাশলকাত শলখ্া।  
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Activity-

3ক্ৰিয়াকলাক)  

চি আশহিৰ সহােত সুষম আহাৰৰ ধ্াৰণা 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

 

 

এই জিোকলাপন্বটা কন্বৰাোৰ আগন্বত শিক্ষন্বক সুষম আহাৰ চি আশহিন্বটা প্ৰস্তুত 

কশৰি লাশগি। প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালী তলত শদো হ’ল। 

1. কাডি কিাডি এখ্নত চি এটা অংকন কশৰ কাটট ল’ি। 

2. চিন্বটাৰ ওপৰত এশখ্লা িগা কাগজ আঠান্বৰ লগাই শদি। 

3. পশৰন্বপাষক বউপাদান) অনুিােী চিন্বটাৰ কাষৰ িান্বল পাচঁশিধ্ কিন্বলগ 

কিন্বলগ ৰং শদি লাশগি। 

4. চিন্বটা খ্াদয়ৰ উপাদান শহচান্বপ পাচঁ ব৫) িাগত িাগ কশৰি লাশগি। 

5. কাডি কিাডিৰ পৰা কাডঁ়ৰ আকৃশত এটা কাটটলল তাত কলা ৰং কশৰি লাশগি। 

6. চিন্বটাৰ ককন্দ্ৰত এটা িুটা কশৰি। 

7. সু্ক্ৰ/গজাল আৰু ৰিৰ টুকুৰাৰ সহােত কাডঁ়ডাল চিন্বটাৰ তলত লগাই 

শদি। মন কশৰি লান্বগ কি কাডঁ়ডাল আৰু চিন্বটা ঘূৰাি পান্বৰ। 

ক্ৰ১ (ক্ৰ’টিৰ 

ক্ৰ২ (গ্ৰেতসক  

ক্ৰ৩ (গ্ৰেহ()দকৰ্ য 

ক্ৰ৪ (িিিকিমৰ 

ক্ৰ৫ (খিৰজ(াৱণ( 

 
 

িচত্ৰ-৩ 

8. এখ্ন ডাঙৰ কাডি 

কিাডিৰ এিান্বল চিন্বটা আৰু 

আনিান্বল খ্াদয় পশৰন্বপাষক 

পাচঁটা চিন্বটাৰ কাষত শদো 

ৰন্বঙন্বৰ পশৰন্বপাষক 

 বউপাদান) ককইটাৰ নাম 

শলশখ্ি। 

9. চিন্বটাত পাচঁশিধ্ 

পশৰন্বপাষক কিশছলক থকা 

শিশিন্ন খ্াদয় িস্তুৰ ছশি লগাই শদি। 

10. এই চি আশহিৰ কাি িকৰী নীশত হ’ল – কাডঁ়ডাল শিন্বটা পশৰন্বপাষকৰ িান্বল 

মুখ্ কশৰ থাশকি, চিন্বটা ঘূৰাই এই পশৰন্বপাষক অন্তিুিক্ত কহাো খ্াদয় 

ছশিন্বিাৰ কাডঁ় ডালৰ টঠক শপচন্বত কদখ্াি লাশগি। 

11. এই চি আশহিৰ িাৰা শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সষুম আহাৰৰ ধ্াৰণা শদি। 

আন্বলাচনাৰ মাধ্য়ন্বমন্বৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুষম আহাৰৰ শিষন্বে িুজজ কনান্বপাো 

কথা স্পষ্ট হ’ি।       

Activity-

4ক্ৰিয়াকলাক)  

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বে সুষম আহাৰৰ তাশলকা প্ৰস্তুত কশৰি, দল অনুিােী। 

Process (ক্ৰিয়াক  শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেণী ককাঠাত সুষম আহাৰৰ ধ্াৰণা িুজজ কপাোৰ শপছত 
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   এখ্ন সুষম আহাৰ তাশলকা প্ৰস্তুত কশৰি পাশৰি, কনাোশৰন্বল শিক্ষন্বক সহাে 

কশৰি।    

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

খ্াদয়িস্তুৰ তাশলকা, কাডি কিাডি, ৰং কপজিল, ৰিৰ, গজাল,সু্ক্ৰ , আঠা 

Level ()ৰ্ যকা   III 

Grade (গ্ৰেড  6 

Topic (িষয়া  সমতল দান্বপাণত কপাহৰৰ প্ৰশতিলন 

Learning Outcome 

(িকলৰ (লাকলা  

স্বচ্ছ কাচৰ মান্বজন্বৰ কি িাধ্া কনান্বপাোলক কপাহৰ পাৰ গহ িাি পান্বৰ তাক িয়াখ্য়া 

কশৰি পাশৰি 

Activity-

1(িয়াকলাক)  

টচি লাইট, স্বচ্ছ কাচৰ সহােত কপাহন্বৰ কি স্বচ্ছ কাচৰ মান্বজশদ ককান্বনা িাধ্া 

কনান্বপাোলক পাৰ গহ িাি পান্বৰ তাৰ প্ৰমাণ। 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

িয়াক-লাক)-১:শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেণীন্বকাঠাৰ দুোৰ-শখ্শৰকী িন্ধ 

কশৰ ককাঠান্বটাৰ শিতৰখ্ন অলপ আন্ধাৰ কশৰ ল’িলল ক’ি। 

 কাচ এখ্ন গল এজন ছাত্ৰক ৰুমৰ এটা চুকত শথে হ’িলল শদি। 

 এশতো আন এজন ছাত্ৰ িা ছাত্ৰীন্বে এটা টচি গল টচিৰ কপাহৰন্বটা কাচখ্নত 

কপলাই শদি। 

 টচিৰ কপাহৰশখ্শন ককানিান্বল গ’ল এই শিষন্বে শিক্ষন্বক আন্বলাচনা কশৰি। 

 

 

 

 

 

 

 

স্বচ্ছ পদাথ ি মান্বজন্বৰ কপাহৰ সহন্বজ পাৰ গহ িাি পান্বৰ। 

 স্বচ্ছ কাচৰ মান্বজশদ ককান্বনা িাধ্া কনান্বপাোলক কি কপাহৰ পাৰ গহ িাে এই 

শিষন্বে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অেগত হ’ি।  

 এই পৰীক্ষান্বটাত শিক্ষন্বক স্বচ্ছ কাচখ্ন সােধ্ানতান্বৰ ধ্শৰ ৰখ্াত ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীক সহাে কশৰি। এই জিো-কলাপন্বটাৰ জশৰেন্বত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বে গম পাি কি 

কাচ এশিধ্ স্বচ্ছ পদাথ ি। 

TLM  টচি লাইট 

িচত্ৰ-৪ 
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ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা   স্বচ্ছ কাচ 

Level ()ৰ্ যকা   III 

Grade (গ্ৰেড  6 

Topic (িষয়া  সমতল দান্বপাণত কপাহৰৰ প্ৰশতিলন 

Learning Outcome 

(িকলৰ (লাকলা  

কপাহৰৰ সৰললৰশখ্ক গশত িয়াখ্য়া কশৰি পাশৰি। 

Activity-

2(ক্ৰ িয়াকলাক)  

“দুইমূৰ কখ্ালা চুঙাকৃশতৰ ডাঠ কাগজৰ নলী আৰু মমিাশতৰ সহােত কপাহৰ কি 

সদাে সৰলন্বৰখ্াত গশত কন্বৰ তাৰ প্ৰমাণ।“ 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সহােত তলত উন্বেখ্ কৰা ধ্ৰন্বণ জিো-কলাপন্বটা কশৰিলল 

কচষ্টা কশৰি। 

 এখ্ন ডাঠ কাগজৰ সহােত দুই মূৰ কখ্ালা এটা চুঙা িনাই কলাো।  

 ককাঠান্বটাত থকা কটিুলখ্নৰ এটা মূৰত এডাল মম জ্বলাই কলাো। 

 এশতো চুঙান্বটাৰ সহােত এজন এজনলক মমৰ শিখ্ান্বটা কচাো। 

 শক কদশখ্লা িাৰু? 

 এশতো চুঙান্বটা কসািঁান্বল িা িাওঁিান্বল অলপ কিঁকা কশৰ পুনৰ মমডাল 

কচাোন্বচান। 

 এইিাৰ মমৰ শিখ্ান্বটা কদখ্া পাইচান্বন? 

 

 

   

 

 

কপান নলীৰ সহােত মমিাশতৰ নলীডাল কিকা কৰাৰ শপছত 

শিখ্া শনৰীক্ষণ     মমিাশতৰ শিখ্া শনৰীক্ষণ 

শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কাগজৰ চুঙান্বটা িন্বনাোত সহাে কশৰ শদি আৰু 

মমিাশতডাল জ্বলাই শদি। এই জিো কলাপন্বটাৰ জশৰেন্বত ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীসকন্বল িুজজ পাি কি কপাহন্বৰ সদাে সৰলন্বৰখ্াত গশত কন্বৰ। 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

 ডাঠ কাগজ  

 শদোচলাই 

 মমিাশত 

িচত্ৰ-৫ িচত্ৰ-৬ 
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Level ()ৰ্ যকা   III 

Grade (গ্ৰেড  6 

Topic (িষয়া  সমতল দান্বপাণত কপাহৰৰ প্ৰশতিলন 

Learning Outcome 

(িকলৰ (লাকলা  

সমতল দান্বপণত কপাহৰৰ প্ৰশতিলন িয়াখ্য়া কশৰি পাশৰি 

Activity-

2(ক্ৰ িয়াকলাক)  

দান্বপাণৰ সহােত কপাহৰৰ প্ৰশতিলনৰ প্ৰমাণ  

Process (ক্ৰিয়াক  

   

এই জিোকলাপন্বটা কশৰিৰ িান্বি শিক্ষন্বক প্ৰথন্বম কেণীন্বকাঠান্বটা অলপ আন্ধাৰ 

কশৰ ল’িলল ক’ি। তাৰিান্বি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল ককাঠান্বটাৰ দুোৰ-শখ্শৰকীন্বিাৰ শকছু 

সমেৰ িান্বি িন্ধ কশৰ শদি। 

 এজন ছাত্ৰই দান্বপাণ এখ্ন দুন্বো হান্বতন্বৰ ধ্শৰ ককাঠাৰ এটা চুকত 

শথে হ’িা। 

 আন এজন্বন অনয় এটা চুকৰ পৰা দান্বপাণখ্নত টচি এটান্বৰ কপাহৰ 

কপলািলল িত্ন কৰা। 

 

িচত্ৰ-৭ 

সমতা(দকচ)কণ(এখৰত(িচয (গ্ৰ)কহ (গ্ৰ)চাকৱক(হ’া 

 এইিাৰ হাতৰ আঙুশলন্বৰ  াশক টচিৰ কপাহৰন্বটা আইনাত কপন্বলাো। 

 আন্বকৌ টচিৰ ওপৰত হাতৰ আঙুশলৰ মাজত অলপ িাকঁ ৰাশখ্ 

পৰীক্ষান্বটা কশৰ কচাো। 

এই দুন্বোটা পৰীক্ষান্বত শক কদশখ্লা িাৰু? 

 এন্বনদন্বৰ টচিন্বটাৰ কপাহৰৰ শদিৰ সলশন কশৰ প্ৰশতিশলত কপাহৰৰ 

শদি মন্বন শিচৰামন্বত সলশন কশৰি পাশৰ। 
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এই জিোকলাপন্বটা কন্বৰান্বত শিক্ষন্বক সমতল দান্বপাণখ্ন সােধ্ানতান্বৰ 

ধ্শৰ ৰখ্াত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সহাে কশৰি। 

ককানন্বটা শদিত শথে হ’কল কপাহৰৰ প্ৰশতিলন িালদন্বৰ ঘটটি কসো 

িালদন্বৰ িুজাই শদি। 

এইদন্বৰ কপাহৰৰ শদিৰ সলশন কহাো প্ৰজিোন্বটাক কপাহৰৰ প্ৰশতিলন 

কিালা হে কসই কথান্বটা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল িুজজ পাি। 

এই জিো-কলাপ ককইটটৰ পৰা সমতল দান্বপাণ এখ্ন্বন ইোৰ ওপৰত 

পৰা কপাহৰৰ শদি সলশন কন্বৰ কসই কথান্বটা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল স্পষ্টলক 

িুজজ পাি। 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

টচি লাইট, সমতল দান্বপাণ 

Activity-

4(ক্ৰ িয়াকলাক)  

এখ্ন িশণ আৰু সমতল দান্বপাণৰ সহােত কপাহন্বৰ কি সদাে সৰলন্বৰখ্াত গশত 

কন্বৰ আৰু দান্বপাণত কহাো কপাহৰৰ প্ৰশতিলনৰ প্ৰমাণ কশৰি পাশৰ। 

Process (ক্ৰিয়াক  

  

  

 

 

িচত্ৰ-৮ 

এখ্ন ডাঙৰ থাম িকল গল থাম িকলখ্নৰ এমূন্বৰ এখ্ন িশণ কচল’কটপৰ সহােত 

শনজদিষ্ট কশৰ কলাো হ’ল। থাম িকলখ্নৰ আনন্বটা মূৰত এখ্ন দান্বপাণ স্থাপন কশৰ 

কলাো হ’ল। ককাঠান্বটা আন্ধাৰ কশৰ 

গল টচি লাইটৰ কপাহৰ শদ শনৰীক্ষণ 

কৰা হ’ল। িশণৰ মান্বজন্বৰ পাৰ গহ 

অহা কপাহৰশখ্শন দান্বপাণৰপৰা 

প্ৰশতিশলত হে আৰু দান্বপাণৰ 

স্থানৰ সলশন কশৰ শিশিন্ন স্থানলল 

কসই প্ৰশতিশলত কপাহৰ ৰজি 

পটঠোি পাশৰ। 

শিক্ষকৰ সহােত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বে উক্ত 

জিো কলাপন্বটা কশৰি। এই 

জিোকলাপৰ জশৰেন্বত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বে কপাহৰৰ দুটা পশৰঘটনা গম পাি। কসো হ’ল 

– কপাহন্বৰ সদাে সৰলন্বৰখ্াত গশত কন্বৰ আৰু সমতল দান্বপাণত কপাহৰৰ 

প্ৰশতিলন ঘন্বট।      

TLM 

(ক্ৰ িকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

থাম িকল, কচল’কটপ, িশণ, টচি লাইট, সমতল দান্বপাণ 
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Level ()ৰ্ যকা  III  

Grade (গ্ৰেড  6 

Topic (িষয়া  কপাহৰ আৰু ছা ঁ

Learning Outcome 

(িকলৰ (লাকলা  

ছাৰঁ গঠন প্ৰজিো আৰু পশৰঘটনাৰ িয়াখ্য়া কশৰি পাশৰি। 

Activity-

1(ক্ৰ িয়াকলাক)  

অস্বচ্ছ িস্তুন্বিান্বৰ ছাৰঁ সৃটষ্ট কন্বৰ িুশল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বে িুজজ পাি। 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

শিক্ষকৰ শনন্বদিিনাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল কতওঁন্বলাকৰ চাশৰওকান্বষ থকা শকছুমান িস্তু, 

কিন্বন, ৰিৰ, কেল, কপন, কপজিল, িহী, শকতাপ, কাগজ, কেশচং কপপাৰ, 

কান্বপাৰৰ টুকুৰা, শিলগুটট, গছৰ পাত ইতয়াশদ সংগ্ৰহ কশৰি। মজজোত এখ্ন িগা 

কান্বপাৰ পাশৰ শদ অস্বচ্ছ িস্তুন্বিাৰ মাটটৰ পৰা শকছু ওপৰত সূি িৰ ৰজিৰ সমুখ্ত 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দাটঙ ধ্শৰিলল শিক্ষন্বক শনন্বদিি শদি। 

প্ৰশতন্বটা অস্বচ্ছ িস্তুন্বে মাটটৰ ওপৰত সৃটষ্ট কৰা অন্ধকাৰ অংিন্বিাৰ পি িন্বিক্ষণ 

কশৰিলল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষন্বক উৎসাশহত কশৰি। 

শকছুমান স্বচ্ছ িস্তু কিন্বন কেশচং কপপাৰ, োটষ্টক, কাচঁৰ টুকুৰা ইতয়াশদৰ সহােত 

অন্ধকাৰ অংিন্বিাৰ কপাো িােন্বন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শনৰীক্ষণ কশৰিলল শদো হ’ি। 

ওপৰৰ জিোকলাপৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ধ্াৰণা স্পষ্ট হ’ি কি অন্ধকাৰ অংি নাইিা 

ছাৰঁ সৃটষ্ট হ’িলল আমাক এটা অস্বচ্ছ িস্তুৰ প্ৰন্বোজন হে। 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

ৰিৰ, কেল, কপন, কপজিল, িহী, শকতাপ, কাগজ, কেশচং কপপাৰ, কান্বপাৰৰ 

টুকুৰা, শিলগুটট, গছৰ পাত, িগা কাগজ, োটষ্টক, কাচঁৰ টুকুৰা। 

 

 

Level ()ৰ্ যকা  III 

Grade (গ্ৰেড  6 

Topic (িষয়া  কপাহৰ আৰু ছা ঁ

Learning Outcome 

(িকলৰ (লাকলা  

ছাৰঁ গঠন প্ৰজিো আৰু পশৰঘটনাৰ িয়াখ্য়া কশৰি পাশৰি। 

Activity-

2(ক্ৰ িয়াকলাক)  

ছাৰঁ সৃটষ্ট হ’িলল কপাহৰৰ উৎসৰ প্ৰন্বোজন হে িুশল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বে িুজজ পাি। 

Process (ক্ৰিয়াক  ওপৰৰ পৰীক্ষাসমূহ ৰাশত নাইিা এটা অন্ধকাৰ ককাঠাৰ শিতৰত ছাত্ৰ-
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   ছাত্ৰীসকলক কশৰ চািলল শিক্ষন্বক শনন্বদিি শদি। কতন্বন অেস্থাত ককান্বনা অন্ধকাৰ 

অংি িা ছাৰঁ সৃটষ্ট হে কনশক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষন্বক পি িন্বিক্ষণ কশৰিলল শদি। 

 

টচি লাইট এটা নাইিা ম’মিাটট এডালৰ কপাহৰৰ সহােত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ককাঠা 

এটাৰ কিৰত শিশিন্ন অস্বচ্ছ িস্তুৰ ছা ঁ শক ধ্ৰন্বণ গঠন হে শনৰীক্ষণ কশৰিলল 

শিক্ষন্বক শনন্বদিি শদি। 

 শনজৰ হাতৰ আঙুশলৰ সহােত এটা টচিৰ কপাহৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ককাঠাৰ 

কিৰত শকছুমান প্ৰাণীৰ মুখ্ৰ আকৃশত পািলল কচষ্টা কশৰিলল শিক্ষন্বক অনুপ্ৰাশণত 

কশৰি আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক হাতৰ আঙুশলৰ িংগীসমূহ পাঠয়পুশথৰ ১১ নং 

পাঠৰ, শচত্ৰ ১১.৪ ৰ শিশিত শিকাই শদি।  

এই কক্ষত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক একাশধ্ক 

কপাহৰৰ উৎস ককাঠান্বটত নাৰাশখ্িলল 

শিক্ষন্বক শনন্বদিি শদি।  

 ওপৰৰ জিোকলাপন্বটাৰ পৰা ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীৰ ধ্াৰণা স্পষ্ট হ’ি কি ছাৰঁ সৃটষ্ট হ’িলল 

কপাহৰৰ উৎসৰ প্ৰন্বোজন হে আৰু 

কপাহৰৰ গশতপথত ককান্বনা অস্বচ্ছ িস্তু 

থাশকন্বল ছাৰঁ সৃটষ্ট হে। 

 

হকতত(াুলকই(ৰ্লক(িষিিন্ন(ক্ৰকণী (ছকেঁ 

িচত্ৰ(–(১১ 

 

 

 

 

মমিাশতৰ সহােত ছাৰঁ গঠন টচিলাইটৰ সহােত ছাৰঁ গঠন 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ সেঁজুিা  

টচি লাইট, মমিাশত, জইুিলা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ চাশৰওকান্বষ থকা শকছুমান িস্তু  

 

িচত্ৰ-৯ িচত্ৰ-১০ 
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Level ()ৰ্ যকা  III 

Grade (গ্ৰেড  6 

Topic (িষয়া  চুম্বকিলা িয়েহাৰ কশৰ শদি শনণ িে 

Learning Outcome 

(িকলৰ (লাকলা  

চুম্বকৰ িলাৰ সহােত শদি শনণ িে কশৰি পাশৰি 

Activity-

1(িয়াকলাক)  

দণ্ডচুম্বকৰ সহােত শদি শনণ িে 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

 

প্ৰথন্বম দুজন ছাত্ৰৰ সহন্বিাগত শিক্ষন্বক জিোকলাপন্বটা প্ৰদি িন কশৰি। 

জিোকলাপন্বটা কশৰ কদখ্ুোৰ আগন্বত শিক্ষন্বক দণ্ড চুম্বক, ইোৰ কমৰু আশদৰ 

শিষন্বে িয়াখ্য়া আগিঢাি। 

)ৰ্ যকাচষক - 

1. শিক্ষকজন্বন দণ্ড চুম্বক এডাল গল, চুম্বকডালৰ এমূন্বৰ এটা শচন শদি িান্বত 

শচনাক্তকৰণত সুশিধ্া হে। 

2. এশতো দণ্ডচুম্বকডালৰ কসামঁাজত এডাল সূতা িাশন্ধ শদ, চুম্বকডাল এডাল 

কাঠৰ কষ্টণ্ডৰ পৰা ওন্বলামাই শদো হ’ল। চুম্বকডাল িান্বত মুক্তিান্বে ঘূশৰি 

পান্বৰ তালল লক্ষয় ৰাশখ্ি লান্বগ। 

3. চুম্বকডালৰ শিন্বকান্বনা এটা মূৰত সামানয়িান্বে কঠশল শদো হ’ল িান্বত ই 

শিন্বকান্বনা শদিত ঘূশৰি পান্বৰ। 

4. তাৰ শপছত চুম্বকডাল সাময়/শস্থৰ অেস্থালল আশহি শদো হ’ল। 

5. কষ্টণ্ডৰ িূশমত এখ্ন কাগজ ৰাশখ্ চুম্বকডালৰ দুটা মূৰৰ অেস্থান 

কদখ্ুোিলল দুটা শিিতু দাগ শদো হ’ল। 

6. দাগ শদো শিি ুদুটা সংন্বিাগ কশৰ এডাল কৰখ্া অংকন কৰা হ’ল। 

7. আন্বকৌ দণ্ড চুম্বকডাল ঘূৰাই কসইডাল শস্থৰ অেস্থালল আশহি শদো হ’ল। 

1. আন্বকৌ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল শস্থৰ অেস্থাত থকা চুম্বকডালৰ দুই মূৰত দাগ 

শদি। 

2. োটষ্টকৰ কেল, কাঠৰ কেলৰ সহােত উক্ত 

জিোকলাপন্বটা পুনৰ কশৰ চাি শদো হ’ল। শস্থৰ 

অেস্থাত থান্বকান্বত ইহঁতৰ দুই মূৰত দাগ  শদো হ’ল। 

3. তাৰ শপছত শিক্ষকজন্বন ইোৰ কাৰণ িয়াখ্য়া 

কশৰি। 

 

 

 

     

 

 

িচত্ৰ-১২ 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

কাঠৰ কষ্টণ্ড , দণ্ড চুম্বক, সূতা, কাগজ, কপজিল, োটষ্টকৰ কেল বসৰু আকৃশতৰ), 

কাঠৰ কেল 
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Activity-

2(িয়াকলাক)  

কম্পাছৰ িন্ত্ৰৰ সহােত শদি শনণ িে 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

শিক্ষকজন্বন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কম্পাছ িন্ত্ৰ/ শদক্ দি িন িন্ত্ৰ কদখ্ুোি। শিক্ষকজন্বন 

কম্পাছ িন্ত্ৰত থকা চুম্বক িলাডান্বল কি সদাে পশৃথেীৰ উিৰ দশক্ষণ কমৰুৰ শপন্বন 

শদি শনন্বদিি কন্বৰ কসই কথা িয়াখ্য়া কশৰি। 

i) ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল কম্পাছ িন্ত্ৰন্বটা ধ্শৰ থাশকি 

আৰু চুম্বকিলাডান্বল শকদন্বৰ গশত কন্বৰ আৰু শদি 

শনণ িে কন্বৰ কসই শিষন্বে পি িন্বিক্ষণ কশৰি। 

 

 

 

 

 

 িচত্ৰ-১৩ 

 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

কম্পাছ িন্ত্ৰ 

 

Activity-

3(িয়াকলাক)  

(3) আশম শনন্বজ কম্পাছ িন্ত্ৰ সানঁ্বজা/িনাও আহা 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

প্ৰথন্বম শিক্ষকজন্বন এই জিোকলাপন্বটা প্ৰদি িন কশৰি। তাৰ শপছত শিক্ষকৰ 

তত্ত্বােধ্ানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল এই জিোকলাপন্বটা কশৰ চাি। 

i) প্ৰথন্বম শিক্ষকজন্বন চুম্বকৰ সহােত কিজী এটা চুম্বশকত কশৰ ল’ি। 

ii) কিজীৰ কজাঙা মূৰন্বটা ৰঙা ৰন্বঙন্বৰ শচশিত কৰা হ’ল। 

iii) চুম্বশকত কৰা কিজীন্বটা ৰং কৰা থাম িকলৰ সৰু িল এটাৰ শিতৰত 

সুমুোই শদো হ’ল। 

iv) এটা িাটট অথিা টাি এটা আধ্া অংিলল পানীন্বৰ পূণ ি কৰা হ’ল। 

v) এশতো থাম িক’কলন্বৰ গসন্বত কিজীন্বটা অশত সােধ্ানতান্বৰ পানীত গথ 

শদো হ’ল বন্বিজীন্বটান্বে িান্বত পানী স্পি ি নকন্বৰ কসইন্বটা চাি লান্বগ) 

vi) চুম্বশকত কিজীৰ গসন্বত থকা থাম িকলন্বটা শিশিন্ন শদিত ঘূন্বৰাো। 

vii) তাৰশপছত কিজীন্বটা শস্থৰ অেস্থালল আশহি শদো। 

viii) কিজীন্বটান্বে ককানন্বটা শদি িুজাইন্বছ কসো পি িন্বিক্ষণ কশৰ শলশখ্ কলাো। 

ix) আন্বকৌ কিজীন্বটা ঘূশৰিলল শদ শস্থৰ অেস্থালল অহাৰ শপছত ককাণন্বটা শদি 

িুজাে কসো শলশখ্ ৰাশখ্িা। 

x) এশতো এটা চুম্বশকত কনান্বহাো কিজী গল শিন শিন ৰং থকা থাম িকলৰ 

িল এটাত সুমুোই শদো। 

xi) তাৰ শপছত থাম িকলন্বটা আধ্া পানীন্বৰ পূণ ি িটল এটাত গথ শদো বচাি 

লান্বগ িান্বত কিজীন্বটান্বে পানীশখ্শন স্পি ি নকন্বৰ) 

xii) এশতো কিজীন্বৰ গসন্বত থকা থাম িকলন্বটা এিাৰ ঘূৰাই শদো হ’ল। 
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xiii) ইোক শস্থৰ অেস্থালল আশহি শদো হ’ল। 

xiv) কিজীন্বটান্বে ককানন্বটা শদি িুজাইন্বছ কসো পি িন্বিক্ষণ কশৰ শলশখ্ কলাো। 

xv) দুন্বোটা কিজীন্বে কদখ্ুওো শদি পি িন্বিক্ষণ কৰা। 

 

 
িচত্ৰ(-১৪ 

   

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

কিজী, চুম্বক, িাশত অথিা টাি, ৰঙীণ থাম িকল, পানী, কপপাৰ, কপজিল 

 

 

Level ()ৰ্ যকা  III 

Grade (গ্ৰেড  7 

Topic (িষয়া  সূি িৰ কপাহৰ – িগা কন ৰঙীণ? 

Learning Outcome 

(িকলৰ (লাকলা  

সূি িৰ কপাহৰ সান্বতাটা ৰঙৰ সমটষ্ট কসো িয়াখ্য়া কশৰি পাশৰি 

Activities(িয়াকলাক)  আহা আশম ৰামন্বধ্নু িনাও। 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

 

 বক) শিক্ষকজন্বন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিশিন্ন দলত িগাই ল’ি। 

 বখ্) জিোকলাপৰ িান্বি প্ৰন্বোজনীে 

আটাইশখ্শন সামগ্ৰী শিক্ষকজন্বন ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীক দলত িগাই শদি। 

 বগ) ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এটা পাত্ৰত 

পানী  াশলিলল শদি। 

 বঘ) এশতো এখ্ন দান্বপাণ গল সূি িৰ 

িান্বল মুখ্ কশৰ কিঁকালক পাত্ৰন্বটাত  

থিলল শদি। 

 বঙ) লক্ষয় কশৰি লান্বগ িান্বত 

দান্বপাণখ্নৰ এক চতুথ িাংি পানীৰ 

তলত থান্বক। 

 বচ) প্ৰশতিশলত কপাহৰৰ শিপৰীত শদিত এখ্ন িগা পদিা/স্ক্ৰীণ এন্বনদন্বৰ ৰাশখ্ি 

িচত্ৰ-১৫ 
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লান্বগ িান্বত কসইখ্ন ঘূৰাি পৰা িাে। 

 বছ) এশতো দান্বপাণখ্ন আৰু স্ক্ৰীণ/পদিাখ্ন এন্বনদন্বৰ ৰাখ্া িান্বত ৰামন্বধ্নুৰ 

প্ৰশতশিম্বন্বটা পদিাত পন্বৰ। 

 বজ) এই পশৰঘটনান্বটাৰ ওপৰত শিক্ষন্বক িহুন্বতা প্ৰশ্ন সুশধ্ি। 

 ব)) কপাহৰৰ শিচু্ছৰণ (Dispersion) ৰ িান্বি কি ৰামন্বধ্নু গঠন হে কসই কথা 

শিক্ষকজন্বন িয়াখ্য়া কশৰি। কতন্বখ্ন্বত পদিাত গঠন কহাো সাতটা ৰঙৰ শিষন্বে িণ িনা 

কশৰি আৰু এই সান্বতাটা ৰঙক কি চমুলক VIBGYOR িুশল ককাো হে কসই কথা 

জাশনি। 

কটাকাঃ দান্বপাণখ্ন আৰু পানী শস্থৰ অেস্থাত থাশকি লান্বগ। 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

পাত্ৰ , সমতল দান্বপাণ, পানী, িগা পদিা 

 

 

Level ()ৰ্ যকা  III 

Grade (গ্ৰেড  6 

Topic (িষয়া  গশত-দৰূত্ব-সমে-কলখ্ 

Learning Outcome 

(িকলৰ (লাকলা  

 বক) ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল দৰূত্ব-সমে-কলখ্ অংকন কশৰি পাশৰি আৰু িয়াখ্য়া কশৰি 

পাশৰি। 

Activities(িয়াকলাক)  1. গল্প শলখ্নৰ সহােত দৰূত্ব-সমে-কলখ্ৰ প্ৰস্তােনা – 

2. এক শনশদিষ্ট সমেত ককান্বনা িস্তুন্বে অশতিম কৰা দৰূত্বৰ শিষন্বে ধ্াৰণা গঢ 

শদো। 

3. কলখ্ কাগজত স্থানাংক শিিসুমূহ শনণ িে কৰাৰ ধ্াৰণা গঢ শদো। 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

 

 বক) শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শকছুমান কগাটত শিিক্ত কশৰ ল’ি। 

 বখ্) শিক্ষন্বক কৃফিলকত তলত শদো ধ্ন্বৰণ কলখ্ অংকন কশৰি। 

নাইিা 

শিক্ষন্বক তলত শদো ধ্ৰণৰ গ্ৰাি িা কলখ্ থকা শকছুমান কাডি িনাি- 
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িচত্ৰ-২০ 

ঘ  () ক( কজ ু(ভ্ৰমণ( (িচত্ৰ-১৬ ঘ  () ক(াীজ্জক (ভ্ৰমণ( (িচত্ৰ-১৭ 

 

ইোত মাত্ৰ চাশৰখ্ন কাডি িন্বনাো গহন্বছ শকন্তু শিক্ষন্বক কগাটৰ সংখ্য়া অনুসশৰ 

অশধ্ক সংখ্য়া অনুসশৰ অশধ্ক  কাডি িা গ্ৰাি বন্বলখ্) 

অংকন কশৰি পাশৰি। 

 বগ) শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত গ্ৰাি 

 বন্বলখ্)কাডিসমূহ কগাটত িগাই শদি আৰু ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীসকলক কগাটত আন্বলাচনাৰ মাধ্য়ন্বমন্বৰ শকছুমান 

গল্প ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শলশখ্িলল শদি। 

শিক্ষন্বক ইোৰ িান্বি ১০/১৫ শমশনট সমে শদি পান্বৰ। 

 বঘ) শিক্ষন্বক প্ৰশতন্বটা কগান্বট শলখ্া গল্পসমূহ 

 আন্বলাচনা কশৰি আৰু প্ৰিংসা কশৰি। 

 বঙ) শিক্ষন্বক শিন্বকান্বনা এটা কলখ্ কাডিলল কলখ্ত থকা নশত/প্ৰেণতা(slope) সমূহৰ 

অথ ি তলত শদো ধ্ৰন্বণ িুজাই শদিঃ 

 এই কলখ্ন্বটা চাশৰটা িাগৰ সমটষ্ট-  OA→ধ্নাত্মক নশত/প্ৰেণতা (slope) 

সমূহৰ- ই ঋতুৰ ঘৰৰ পৰা িাছ আস্থানলল কখ্াজকঢা িুজাে।  

AB→ধ্নাত্মক নশত/প্ৰেণতা(slope) – ই িান্বছন্বৰ ঋতুৰ িান্ধেীৰ ঘৰলল কৰা িাত্ৰা 

িুজাে 

BC→অনুিূশমক নশত/প্ৰেণতা (slope) –ই িান্ধেীৰ লগত কন্বটাো সমেশখ্শন িুজাে। 

CD→ঋণাত্মক নশত/প্ৰেণতা (slope) –ই ঋতুন্বে ঘৰলল উিশত অহা িুজাে। 

এইধ্ৰন্বণ শিক্ষন্বক ঘটনান্বটা িয়াখ্য়া কশৰি আৰু ঋতুৰ সমেৰ লগত অশতিম কৰা 

দৰূত্ব সম্পকি িুজাই শদি। 

 

 কহুা (ক্ৰকতুঃ(ভ্ৰমণ( (িচত্ৰ-১৮ 

 

মমী (ভ্ৰমণ( (িচত্ৰ-১৯ 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

কলখ্ কাগজ, কপজিল, কেল, ৰিৰ, কাডি িডি 
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Activity-

2(িয়াকলাক)  

 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

তলত শদো কাডিসমূহ শিক্ষন্বক এন্বকাটা কগাটৰ ককন্বেইনসকলক শদি আৰু তলৰ 

প্ৰশ্নসমূহ সুশধ্ি। 

 

 প্ৰথম শদন      শিতীে শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

শৰোৰ ভ্ৰমণ  

প্ৰশতডাল কৰখ্াখ্ণ্ডই অশতিম কৰা       

উশলওোঃ প্ৰশ্ন ১. দৰূত্ব আৰু সমে। 

  প্ৰশ্ন ২. প্ৰন্বতয়ক শদনত শৰোই অশতিম কৰা দৰূত্ব। 

  প্ৰশ্ন ৩. প্ৰন্বতয়ক শদনত শৰোই ভ্ৰমণ কৰা সমে। 

শিক্ষন্বক কগাটৰ সংখ্য়া অনুসশৰ অশধ্ক সংখ্য়াক কাডি গতোৰ কশৰি আৰু ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীৰ ধ্াৰণা স্পষ্ট কশৰিলল আৰু অশধ্ক প্ৰশ্ন কশৰি। 

 বখ্) উিৰসমূহৰ আন্বলাচনাৰ অন্তত শিক্ষন্বক প্ৰন্বতয়কডাল দৰূত্ব সমে কলখ্ িুজাই 

শদি আৰু শৰোৰ কিগ সম্পন্বকি আন্বলাচনা কশৰি। 

(c) ওপৰৰ তথয়সমূহৰ পৰা এন্বকাখ্ন তাশলকা প্ৰস্তুত কশৰিলল শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীসকলক শনন্বদিি শদি। লগন্বত শৰোৰ অশতিম কৰা দৰূত্ব আৰু সমেৰ দণ্ড 

শচত্ৰ আৰু পাই শচত্ৰ অংকন কশৰিলল ক’ি। শৰোৰ প্ৰথম শদনৰ ভ্ৰমণৰ তাশলকাখ্ন 

তলত শদো ধ্ৰণৰ হ’ি – 

সমে বন্বছন্বকণ্ড) 2 4 6 8 10 

দৰূত্ব ব শমটাৰ) 5 10 10 10 0 

 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বে শিশিন্ন কলখ্ৰ পৰা কপাো তথয়সমূহৰ তাশলকা িনাি আৰু দণ্ড শচত্ৰ 

আৰু পাই শচত্ৰ অংকন কশৰি। শিক্ষন্বক এই শচত্ৰসমূহৰ মূলয়ােণ কশৰি। 

সমা(ক্ৰচছচলণ্ড ( সমা(ক্ৰচছচলণ্ড ( 

িচত্ৰ-২১ িচত্ৰ-২২ 
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TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

কলখ্ কাগজ, কপজিল, ৰিৰ, কেল, কাডি কিাডি 

 

 

 

Activities-

3(িয়াকলাক)  

 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

 বক) কেণীৰ প্ৰন্বতয়কন্বটা কগাটন্বকই শিক্ষন্বক জিোকলাপ-১ আৰু জিোকলাপ-২ 

ত িয়েহাৰ কৰা কাডিসমূহ শদি। 

 বখ্) পৰস্পৰ লম্বিান্বে থকা উলম্ব আৰু অনুিূশমক কৰখ্া কলখ্সমূহত কদশখ্ন্বছন্বন 

শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সুশধ্ি। 

 বগ) শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কান্বটিছীে স্থানাংক (Cartesian Co-ordinate) তল, 

X-অক্ষ, Y-অক্ষ আৰু মূলশিি ু (Origin) সম্পন্বকি ধ্াৰণা শদি। 

 বঘ) শিক্ষন্বক জিোকলাপ-২ ত থকা তাশলকাৰ দৰূত্ব আৰু সমেৰ জৰুীো 

মানসমূহ ককন্বনলক কপাো িাে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক িুজাই শদি। 

 বঙ) শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শক ধ্ৰন্বণ কলখ্ কাগজত কেল শনধ্ িাৰণ কশৰ ল’ি 

লান্বগ তাক িুজাই শদি। 

X-অক্ষৰ 1 কছঃশমঃ = 2 কছন্বকণ্ড 

Y-অক্ষৰ 1 কছঃশমঃ = 5 শমটাৰ ইতয়াশদ। 

 বচ) শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কগাটসমূহত কলখ্ কাগজ শিতৰণ কশৰি আৰু 

কতওঁন্বলাকক কলখ্ কাগজত X আৰু Y অক্ষ অংকন কশৰ এক শনশদিষ্ট কেল 

শনধ্ িাৰণ কশৰ ল’িলল ক’ি। শিক্ষন্বক কিাগান ধ্ৰা স্থানাংক শিিসুমূহ কলখ্ কাগজত 

স্থাপন কশৰিলল ছাত্ৰ-ছা্ত্ৰীক ক’ি। 

 বছ) শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দলগতিান্বে শিষম গশতৰ (non-uniform motion) 

দৰূত্ব সমেৰ তথয় শকছুমান শিতৰণ কশৰি। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল এই তথয় িয়েহাৰ 

কশৰ শকছুমান কলখ্ অংকন কশৰি। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল িুজজি পাশৰি কি শিষম 

গশতৰ কলখ্সমূহ িিন্বৰখ্া হে। 

 বজ) এন্বকধ্ৰন্বণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিক্ষন্বক শকছুমান সুষম গশতৰ (uniform 

motion) তথয়ৰ তাশলকা কগাটত শিতৰণ কশৰি আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসন্বকল কলখ্ 

অংকন কশৰ িুজজি পাশৰি কি এই সুষম গশতৰ কলখ্সমূহ সৰললৰশখ্ক হে। 

 ব)) শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ককান্বনা িস্তুৰ দৰূত্ব সমে কলখ্ৰ পৰা শকধ্ৰন্বণ 

িস্তুন্বটাৰ দ্ৰুশত (Speed) শনণ িে কশৰি পাশৰ িয়াখ্য়া কশৰি। 
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 দ্ৰুশত =
অশতিমকৰাদৰূত্ব

সমে
 

শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এখ্ন ডাঠ কাগজত 

শকছুমান শপন িয়েহাৰ কশৰ এখ্ন কলখ্ কাডি প্ৰস্তুত 

কশৰিলল ক’ি। এডাল সূতা িয়েহাৰ কশৰ শিক্ষন্বক শিষম 

আৰু সুষম গশতৰ নশত/প্ৰেণতা (slope) সমূহ শক ধ্ৰণৰ 

িয়াখ্য়া কশৰি। 

TLM কাডিন্বিাডি, কপজিল, কেল, কলম, ৰিৰ। 

 

 

Level ()ৰ্ যকা  III 

Grade (গ্ৰেড  7 

Topic (িষয়া  প্ৰাণীৰ পৰা আহঁ আহৰণৰ প্ৰজিো  

Learning Outcome 

(িকলৰ (লাকলা  

প্ৰাণীৰ পৰা আহঁ আহৰণৰ প্ৰজিো িয়াখ্য়া কশৰি পাশৰি 

Activity-

1(িয়াকলাক)  

আহঁ পাি পৰা প্ৰাণীন্বিাৰৰ শচনাক্তকৰণ 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিশিন্ন প্ৰাণীৰ ছশি কদখ্ুওোি আৰু তলত উন্বেখ্ কৰাৰ দন্বৰ 

শনন্বদিি শদি- 
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িচত্ৰ-২৩ 

১. ছশিন্বিাৰৰ মাজৰ পৰা শিন্বিাৰ প্ৰাণীৰ পৰা আশম আহঁ পাওঁ কসই প্ৰাণীন্বিাৰৰ ছশি 

শচনাক্ত কশৰি। 

২. তাৰ শপছত শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক চাটি কপপাৰ শদি আৰু তাত প্ৰাণীন্বিাৰৰ 

ছশিন্বিাৰ আঠান্বৰ লগাই শদি ক’ি। প্ৰশতন্বটা ছশিৰ তলত প্ৰাণীন্বিাৰৰ নাম শলশখ্ি 

আৰু প্ৰাণীন্বটাৰপৰা কপাো আহঁৰ নাম শলশখ্ি। 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

চাটি কপপাৰ, শিশিন্ন ধ্ৰণৰ প্ৰাণীৰ ছশি বআহঁ পাি পৰা আৰু আহঁ আহৰণ কশৰি 

কনাোৰা দুন্বোশিধ্ৰ) 

 

 

Activity-

2(িয়াকলাক)  

আহঁ পাি পৰা প্ৰাণীন্বিাৰ থকা ঠাইন্বিাৰ শচনাক্তকৰণ 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

শিক্ষকজন্বন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগত এইদন্বৰ এটা কখ্শলি – 

i) এখ্ন চাটি কপপাৰত িাৰতৰ মানশচত্ৰৰ ৰূপন্বৰখ্া কদখ্ুোি। 

ii) এখ্ন কেটত শিক্ষকজন্বন কিন্বলগ কিন্বলগ আহঁ পাি পৰা প্ৰাণীৰ ছশি 

ৰাশখ্ি আৰু কেটখ্ন কটিুলত থি। 

iii) শিক্ষকজন্বন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিশিন্ন দলত িগাি। 

iv) প্ৰশতন্বটা দলৰ দলপশতজন্বন কটিুলৰপৰা এখ্ন ছশি ল’ি আৰু ছশিখ্ন 

কমপখ্নৰ কসইশখ্শন ঠাইত লগাি ি’ত কসই প্ৰাণীশিধ্ কপাো িাে। 

v) শিন্বটা দন্বল আটাইতলক কম সমেৰ শিতৰত আৰু শুদ্ধিান্বে লগাি 
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কসই দলন্বটান্বে শিজেী দল হ’ি। 

 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

(i) চাটি কপপাৰ ি’ত িাৰতৰ মানশচত্ৰৰ ৰূপন্বৰখ্া অকঁা থাশকি। 

(ii) শিশিন্ন আহঁ পাি পৰা প্ৰাণীৰ শচত্ৰ। 
(iii) কিাডি শপন শকছুমান।  

 

 

Activity-

3(িয়াকলাক)  

কিড়াৰ কনামৰ পৰা ঊণ িন্বনাো প্ৰজিো/আহৰণ কৰা প্ৰজিো 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

শিক্ষকজন্বন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সহন্বিাগত তলত উন্বেখ্ কৰা জিোকলাপন্বটা কশৰি 

(i) আশম প্ৰথন্বম 15 কছশম. ×15 কছশম. কজাখ্ৰ ৮খ্ন কাডিন্বিাডি লওঁ আহা।ঁ 

(ii) এশতো শিক্ষকজন্বন আহঁৰ পৰা ঊণ আহৰণ কৰাৰ শিশিন্ন প্ৰজিোৰ 

স্তৰন্বিাৰৰ নামন্বিাৰ কাডিন্বিাডি কিাৰত আঠান্বৰ লগাই শদি। 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) এশতো শিক্ষকজন্বন ৮ গৰাকী ছাত্ৰ িা ছাত্ৰীক মাশত কাডিন্বিাৰ 

লটাৰীন্বিান্বগ িগাই শদিলল কি। 

(iv) তাৰ শপছত শিক্ষকজন্বন কাডিন্বিাৰ িমানুসান্বৰ স্তৰ অনুিােী সজািলল 

কি আৰু ৮ গৰাকী ছাত্ৰ িা ছাত্ৰীন্বে প্ৰশতখ্ন কাডি হাতত গল থাশকি। 

(v) প্ৰশতজন কাডিৰ গৰাকীন্বে শনজৰ িাগত পৰা প্ৰজিোন্বটা িয়াখ্য়া কশৰি।  

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

কাডিন্বিাডি, কেটছ কপন, চাটি কপপাৰ, কাগজ, ককঁচী, আঠা, শিশিন্ন প্ৰজিোন্বিাৰৰ 

নাম সশন্নশেষ্ট ছশি। 

 

 

 

Activity-

4(িয়াকলাক)  

শিশিন্ন ধ্ৰণৰ পাটৰ কান্বপাৰ সংগ্ৰহ কশৰ িালদন্বৰ পি িন্বিক্ষণ কৰা আৰু 

কসইন্বিাৰৰ নামাকৰণ কৰা 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

1. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিশিন্ন ধ্ৰণৰ পাট কান্বপাৰৰ টুকুৰা সংগ্ৰহ কশৰিলল 

ক’ি বছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল শিন্বকান্বনা দজীৰ  কদাকানত উপলব্ধ কপলনীো িা 

গৰ কিাো অিয়েহৃত কান্বপাৰৰ টুকুৰা সংগ্ৰহ কশৰি পান্বৰ।) 

2. শিক্ষকজন্বন শিশিন্ন ধ্ৰণৰ পাটৰ কান্বপাৰৰ টুকুৰান্বিাৰৰ ককান টুকুৰা শক 

ধ্ৰণৰ পাট হে কসো শচনাক্ত কশৰিলল কি পান্বৰ। এই কক্ষত্ৰত শিক্ষকজন্বন 

সহাে কশৰ শদি। 

মুণ্ডন 

 

পশৰষ্কাৰকৰণ 

িা শনঘ িষ িণ 

শন 

 

 

 

িগীকৰণ 

 

িাৰচ্ গুন্বচাো 

 

পশৰষ্কাৰকৰণ 

আৰু শুন্বকাো 

শন 

 

 

 

পন্বকাোসূতালল 

পশৰেতিন 

শন 

 

 

 

আহঁন্বিাৰ 

কপানকৰণ 

 

 

ঊণ আহঁন্বিাৰৰ 

ৰং কৰণ 
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3. শিশিন্ন ধ্ৰণৰ পাটৰ কান্বপাৰৰ টুকুৰান্বিাৰ পৃথন্বক পথৃন্বক কাডিন্বিাডিত 

আঠান্বৰ লগাি অথিা শপন্বনন্বৰ লগাি আৰু ককানশিধ্ শক ধ্ৰণৰ পাট হে 

কসো শলশখ্ি।  

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

শিশিন্ন ধ্ৰণৰ পাটৰ কান্বপাৰৰ টুকুৰা, কাডি কিাডি, চাটি কপপাৰ, আঠা, কেটছ 

কপন, ককঁচী।  

 

 

Activity-

5(িয়াকলাক)  

পাট-পলুৰ পৰা আহঁ আহৰণ 

Process (ক্ৰিয়াক  

   

 

কিন্বলগ কিন্বলগ  কাডিন্বিাডিৰ টুকুৰাত 

শিক্ষকজন্বন পাট পলুৰ জীেন চিৰ শিশিন্ন 

স্তৰন্বিাৰ সজ্জিত কশৰি। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ িান্বি 

িহুন্বকইটা এন্বক ধ্ৰণৰ স্তৰৰ কগাট প্ৰস্তুত কশৰি। 

িয়াকলাক)ুঃ( 

i) শিক্ষকজন্বন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক 

শিশিন্ন দলত িাগ কশৰি। 

ii) কতন্বখ্ন্বত কতন্বখ্ন্বত প্ৰস্তুত কৰা 

কগাটন্বিাৰ প্ৰশতন্বটা দলন্বক িগাই শদি। 

iii) শিক্ষকজন্বন প্ৰশতন্বটা দলন্বক পাট পলুৰ জীেন চিৰ িমানুসান্বৰ 

সজািলল কি। 

iv) প্ৰশতন্বটা দলন্বক িম অনুসশৰ সন্বজাোৰ কাৰণন্বিাৰ িয়াখ্য়া কশৰি ক’ি। 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

পাট পলুৰ জীেন চিৰ শিশিন্ন স্তৰৰ ছশি, চাটি কপপাৰ, কেটছ কপন, কাডিন্বিাডি, 

ককঁচী, আঠা। 

 

 

Level ()ৰ্ যকা  III 

Grade (গ্ৰেড  7 

Topic (িষয়া  উজিদৰ কদহত পশৰিহণ 

Learning Outcome 

(িকলৰ (লাকলা  

গছৰ অংি আৰু প্ৰণালীন্বিাৰিয়াখ্য়া কশৰি পাশৰি 

Activities(িয়াকলাক)  িুল, পাতৰ জিো-কলাপৰ জশৰেন্বত জাইন্বলমৰ িাৰা কহাো উজিদৰ পশৰিহণৰ 

প্ৰদি িন। 

Process (ক্ৰিয়াক  জিোকলাপন্বটা কৰাৰ আগন্বত শিক্ষকজন্বন উজিদৰ কদহত কহাো পশৰিহণৰ 

িচত্ৰ-২৪ 
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ওপৰত এখ্ন ধ্াৰণা কমপ অংকন কশৰি। উজিদৰ পশৰিহণৰ শিষন্বে শিক্ষকজন্বন 

িয়াখ্য়া কশৰি। চাটিৰ সহােত গছৰ সংিহন কলাৰ শিষন্বে িয়াখ্য়া কশৰি। 

 

 

 

 

 িচত্ৰ(-২৫      িচত্ৰ(-২৬ 

)ৰ্ যকাচষক (– 

i) শিক্ষকজন্বন এখ্ন টটচু কপপাৰ সমান্বন দুটুকুৰালক কাটট গল ৰছীৰ 

শনশচনালক পকাই লি। 

ii) এডাল িাজঁ খ্ুোি পৰা ষ্ট্ৰ’ গল তাৰ মান্বজন্বৰ পকাই কলাো টটচু 

কপপাৰখ্ন িৰাই শদো হ’ল। 

iii) এখ্ন শিল্টাৰ কপপাৰৰ 

মাজিাগত এটা িুটা কশৰ কলাো হ’ল। 

ইোৰ চাশৰওিান্বল কেটছ কপনৰ সহােত 

িুলৰ আকৃশতত  ৰং কশৰ শদো হ’ল। 

কসইদন্বৰ এটা গছৰ পাত আশঁক ৰং কশৰ 

কাটট কলাো হ’ল। 

iv) িুলৰ গসন্বত থকা শিল্টাৰ কাগজৰ 

িঁুটান্বটাৰ মান্বজন্বৰ ষ্ট্ৰ’ আৰু টটচু কপপাৰৰ 

গঠনন্বটা ব২ে পি িােত িন্বনাো) সুমুোই 

শদো হ’ল। 

v) এন্বকদন্বৰ গছৰ পাতৰ কক্ষত্ৰন্বটা 

কৰা হ’ল। 

vi) এটা োটষ্টকৰ িটল গল আধ্ালল পানী িন্বৰাো হ’ল। 

vii) িুল আৰু পাতৰ গসন্বত থকা ষ্ট্ৰ দুডাল িটলন্বটাৰ শিতৰত এইদন্বৰ 

সুমুোই শদো হ’ল, িান্বত িুল আৰু পাত িটলৰ িাশহৰিান্বল থান্বক। 

 

 

জকইচাম(ৰাীলক 

িচত্ৰ-২৭ 

িলল্টক (গ্ৰ))ক  

শিল্টাৰ কপপাৰ 

িকজ(লি ষ() ক(ষ্ট্ৰ 

টিচ (গ্ৰ))ক (

(ক্ৰ)চলকৱক  

 ঙীণ(দ্ৰষয় 

প্লকটিল (

ষিা 

পাতত প্ৰস্তুত 

কহাো খ্াদয় 

মাটটৰ পৰা শুশহ অনা 

পানী আৰু খ্শনজ 

দ্ৰিয়  

পাতৰপৰা খ্াদয়িস্তু ওপৰলল 

সংিহন কৰা ফ্ল’কেম ক’লান্বিাৰ 

পাতত কহাো প্ৰন্বস্বদন 

পাতৰপৰা তললল খ্াদয়িস্তু 

সংিহন কৰা ফ্ল’কেম ক’লান্বিাৰ 

 

জাইন্বলম ফ্ল’কেম 
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viii) এইদন্বৰ িটলন্বটা শকছু সমে গথ শদো হ’ল। 

ix) ইোৰ শপছত িুল আৰু পাতত ককন্বন পশৰেতিন হে কসো লক্ষয় কশৰি 

শদি। 

x) িুলৰ ৰংৰ পশৰেতিন হে। 

এই জিোকলাপন্বটা জাইন্বলমৰ পশৰিহণ কাি িৰ গসন্বত সম্পশকিত কৰা ব শচত্ৰ- 

৪৫, ৪৬, ৪৭ৰ সহােত) 

TLM 

ক্ৰিকক্ষণ-িকলৰ (সেঁজুিা  

িাজঁ কশৰি পৰা ষ্ট্ৰ’ ২ ডাল, টটচু কপপাৰ, শিল্টাৰ কপপাৰ, োটষ্টকৰ িটল, পানী 

কিন্বলগ কিন্বলগ ৰঙৰ কেটছ কপন, ৰঙীণ শচোহঁী। 

 

 


