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Level ( স্তৰ ) I 

Grade ((ৰ্য ায় ) II 

Topic (িবষয়বস্তু) ১ ৰ পৰা ৯ লল সংখ্য়া শিনাক্তকৰণ আৰু সংখ্য়া জ্ঞান , ০ ৰ 

ধাৰণা । 
Learning outcome 

(িশকনৰ ফলাফল) 

 

 ১ৰ পৰা ৯ লল সংখ্যা ব্যৱহাৰ কশৰ ব্স্তু গণনা 

কশৰব্ পাশৰব্। 

 

প্ৰাথশমক স্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সংখ্য়া শিনাক্তকৰণ, পশ়িব্ পৰা, শলশখ্ব্ পৰা আৰু 

লৈনন্দিন জীৱনৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপন কৰান্ব া শিক্ষকৰ এক গুৰুত্বপূণ ণ ৈাশিত্ব। শিক্ষন্বক প্ৰথন্বম 

মনত ৰখ্া ৈৰকাৰ যে শিশুসকন্বল শব্ৈয়ালিলল শেশখ্শন অশিজ্ঞতা লল আন্বহ যসইশখ্শন 

অশিজ্ঞতান্বক সমল শহিান্বপ লল আগব্াশ়িব্ লান্বগ। ইিাৰ ব্ান্বব্ শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ 

সহন্বোগী লহ শসহঁতৰ লসন্বত ব্াস্তৱ অশিজ্ঞতা সম্বশলত আন্বলািনা, েন্বথাপেুক্ত শিকন সমলৰ 

যোগান, শব্শিন্ন ন্দিিাকলাপৰ অনুিীলন আশৈ কন্বৰাৱা উশিত। যপান প্ৰথন্বম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ১ 

ৰ পৰা ৯ ললন্বক সংখ্য়াসমূহক শিনাক্ত কৰা, পশ়িব্ পৰা আৰু শলশখ্ব্ পৰা পে ণািলল উন্নীত কৰাব্ 

লান্বগ। ইিাৰ শপছত শসহঁন্বত মূৰ্ত্ ণ ব্স্তুৰ সহাি যনান্বলাৱালক শিশুৰ মন্বনাগ্ৰাহী শব্শিন্ন ধৰণৰ 

ন্দিিাকলাপ কশৰব্ আৰু শসহঁতক অশিৰুশিত কশৰব্ অথ ণাৎ অনয়িান্বৱ ক’ব্লল গ’যল শিশুসকলক 

শকৈন্বৰ ব্াস্তৱ কাে ণত জশ়িত কশৰ আকাংশক্ষত শিকন ফলাফলসমূহ প্ৰাপ্ত কশৰব্ পাশৰ তাৰব্ান্বব্ 

শব্শিন্ন উপাি ব্া যকৌিল শব্িাশৰ ল’ব্। এইশখ্শনন্বত শিক্ষন্বক মনত ৰখ্া ৈৰকাৰ যে শিক্ষন্বক 

আ াইন্বব্াৰ কাম কৰাৰ পশৰৱন্বতণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সন্দিি অংিগ্ৰহণ সুশনন্দিত কশৰ ব্া শসহঁতক 

শব্শিন্ন কাে ণকলাপত শনন্বিান্দজত কশৰ যকন্বনলক শব্িৰাধৰন্বণ ফল পাব্ পাশৰ তাৰব্ান্বব্ শব্শিন্ন পন্থা 

হাতত ল’ব্ লান্বগ। অথ ণাৎ শিক্ষণ-শিকন প্ৰন্দিিা ন্দিিাকলাপ শিশৰ্ত্ক যহাৱান্ব া ব্াঞ্চনীি।  ৈলগত 

শিকন, েুৰীিা শিকন, প্ৰকল্পই এই স্তৰত গুৰুত্বপূণ ণ িূশমকা পালন কন্বৰ।  

ক্ৰি য়-কলয়ৰ্-(১ আহা ঁআশম এন্বকলন্বগ গাওঁ 

  এক হ’ল এ া ব্ল 

   ৈুই ৈু া ল’ৰা 
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  শতশনজনী যছাৱালীৰ 

   িাশৰশৈন যখ্লা। 

 

  পািঁজন্বন শমশলজশুল  

   ছিজন শব্িৰা 

  সাত া অমৰা 

   আঠ  কাত পালা। 

  ন শৈনৰ শৈনা হ’ব্ 

   আমাৰ মূল যখ্লা। 

শিক্ষণ-শিকন(প্ৰক্ৰি য়াঃ(শিক্ষন্বক িংগীমান্বৰ এট  পশৰন্বৱি সৃটি কশৰব্ আৰু এব্াৰ গাই শুনাব্ 

আৰু তাৰ শপছত শসহঁতক অশিৰুশিত কশৰব্। 

ক্ৰি য়-কলয়ৰ্-(২ সংখ্য়য়ৰ(গীত 

  এক নাক, 

   ৈুই িকু, 

  ৈুই কান্বণন্বৰ শুৱশন 

   আমাৰ মুখ্খ্শন, 

  শতশন া িকা থকা 

   শৰক্সা ফুন্বৰ ঘূশৰ। 

 

  িাশৰন্বঠঙীিা গৰু-ছাগলী 

   ঘন্বৰ ঘন্বৰ আন্বছ, 

  এখ্ন হাতত পািঁ া আঙুশল 

   সকন্বলান্বৰ আন্বছ। 

 

  হাত, িশৰ, িকু শমলাই 

   আশম গাওঁ ছি, 
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  সাতৰঙী ৰামন্বধনু 

   আকািত যৈখ্া োি। 

 

  আঠন্বঠঙীিা মকৰা  

   জাল গুঠাত িাল, 

  সংগীতৰ নৱৰস 

   জাশন যথাৱা িাল। 

শিক্ষণ-শিকন(প্ৰক্ৰি য়াঃ(  শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লসন্বত এন্বকলন্বগ গাব্ । ব্স্তু, মানুহ, গৰু, 

ছাগলী, ৰামন্বধনু , মকৰা, নৱৰস আশৈৰ লসন্বত সংখ্য়াৰ েুক্ত কশৰব্। 

ক্ৰি য়-কলয়ৰ্-(৩  

  একৰ শপছত ৈুই হ’ব্ 

   ৈুইৰ শপছত শতশন 

   আহা আশম সকন্বলান্বৱ 

   যখ্ন্বলা ঁশমশলজশুল। 

  শতশনৰ শপছত শক হ’ব্ 

   জানা েশৈ যকাৱা, 

   নাজাশনন্বল ব্াইন্বৈউক  

   এব্াৰ সুশধ যলাৱা। 

  িাশৰ েশৈ ব্ুন্দজ পালা 

   পািঁ শিন্বকা ঁআহা, 

  পািঁ া আঙুশলন্বৰ  

   ধাৰণান্ব া ব্ুজা। 

  পািঁৰ শপছত ছি হি 

   জানান্বন ব্াৰু,  

  ছিৰ শপছত সাত শৈন 

   এসপ্তাহত পান্বলা ঁ
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  সাতৰ শপছত আঠ হি, 

   আঠৰ শপছত ন, 

  সংখ্য়াৰ কশব্তান্ব া  

   ইমানন্বত থওঁ। 

ক্ৰি য়-কলয়ৰ্-(৪ ব্স্তু সংগ্ৰহ কশৰ আশন যমৌশখ্কিান্বৱ গণনা কশৰ িাওঁ আহা-ঁ 

শিক্ষণ-শিকন(প্ৰক্ৰি য়াঃ:- শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যিৌপািৰ পৰা শব্শিন্ন ব্স্তু সংগ্ৰহ কশৰ 

আশনব্লল শৈব্ আৰু তাৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শকমান ালক আন্বছ সুশধব্। ধৰাহ’ল ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীসকন্বল শিলগুট , গছৰ গুট , গছৰ পাত ব্ু শল আশনন্বছ। যতন্বে শিক্ষন্বক তাৰ পৰা ব্স্তুশব্লাক 

প্ৰথন্বম পথৃন্বক পথৃন্বক লল সুশধব্ আৰু েশৈ শসহঁন্বত শুদ্ধ উৰ্ত্ৰন্বব্াৰ আিা কৰা ধৰন্বণ শৈব্ পাশৰন্বছ 

যতন্বে এইব্াৰ (ইিাৰ শপছত) ব্স্তুশব্লাক শমহশল কশৰ প্ৰশতশব্ধ ব্স্তু শকমান ালক আন্বছ সুশধব্ আৰু 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰা শুদ্ধ উৰ্ত্ৰ আিা কশৰব্। ইিাৰ শপছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শনন্বজ ন্দিিাকলাপন্ব া 

কশৰব্লল শৈব্।  

TLM:- শব্ৈয়ালিৰ যিৌপািৰ পৰা সংগহৃীত সমল [ শিক্ষন্বক শনন্বজ টঠক কশৰ ল’ব্ শেন্বহতু 

অঞ্চলন্বিন্বৈ সংগহৃীত সমল শিন শিন হ’ব্ পান্বৰ। ] 

                 *** 

 

Level ((স্তৰ() I 

Grade ((ৰ্য ায় ) I I 

Topic (িবষয়বস্তু) ১ৰ পৰা ৯ লল সংখ্যাৰ যোগ 

Learning outcome 

(িশকনৰ ফলাফল) 

 

 ১ৰ পৰা ৯ লল সংখ্যা ব্যৱহাৰ কশৰ ব্স্তু গণনা 

কশৰব্ পাশৰব্। 

 ১ৰ পৰা ৯ লল যোগৰ ধাৰণা লৈনন্দিন জীৱনত 

প্ৰন্বিাগ কশৰব্ পাশৰব্। 
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ক্ৰি য়কলয়ৰ্(১(:িংগীমা গীতৰ সহািত যোগৰ ধাৰণা  

 

 যমাৰ মা শেমানজনী 

 যতামাৰ মাও শসমানজনী 

 যকাৱান্বিান তুশম 

 লগ লাশগ হ’ল ব্াৰু শকমানজনী ?       (সাাৱয উৰ্ত্ৰ ২) 

 

  যমাৰ িশৰ ৈুখ্ন 

  যতামাৰ িশৰ ৈুখ্ন 

  ৈুন্বিাজনৰ িশৰ লগ লাশগ  

  হ’ল ব্াৰু যকইখ্ন?   (সাাৱয উৰ্ত্ৰ ৪) 

 

 যখ্শল আন্বছ পািঁজনী যছাৱালী 

 আন্বকৌ লগ-লাশগল ৈুজনী 

 এন্বনৈন্বৰ লগ লগান্বক 

 কওঁ আশম সংখ্যাৰ ‘যোগ’ ব িল। 

শিক্ষণ-শিকন(প্ৰক্ৰি য়াঃ( শিক্ষন্বক যোগ অংকৰ আনি শৈিাৰ উন্বেিয ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ 

লগত িংগীমা গীতট  অংশগ-িংগীন্বৰ সমস্বন্বৰ গাব্ আৰু সকন্বলা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 

সন্দিিিান্বৱ জশ়িত কশৰব্। (  ৈলগতিান্বৱ ) 

 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্(২(:ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক যোগৰ ধাৰণাৰ লগন্বত ‘+’যোগ শিহ্নৰ লগত পশৰিি।  

 

শিক্ষণ-শিকন(প্ৰক্ৰি য়াঃ( শিক্ষন্বক যোগ অংকৰ আনি শৈিাৰ উন্বেন্বিয ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ 

লগত িংগীমা গীতট  অংশগ-িংগীন্বৰ সমস্বন্বৰ গাব্ আৰু সকন্বলা ছাত্ৰ- ছাত্ৰীক 

সন্দিিিান্বৱ জশ়িত কশৰব্। (ৈলগতিান্বৱ) 

 

TLM :শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অংগ-প্ৰতযংগ। 
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ক্ৰি য়কলয়ৰ্(৩:শিনাশক ফলৰ সহািত যোগৰ ধাৰণা 

 

 শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শব্ৈযালিৰ যিৌহৈত থকা জলফাই গছন্বজাপাৰ পৰা 

যকই ামান জলফাই ব্ু শল আশনব্লল ক’ব্। শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা জলফাই 

খ্ুন্দজব্। যতশতিা ৰাজনু্বৱ ২ া, মশণকাই ৩ া, ৰশহন্বম ১ া জলফাই শিক্ষকক শৈব্। 

শিক্ষকৰ হাতত যকইব্া াও জলফাই জমা হ’ব্। শিক্ষন্বক ক’ব্ – আহান্বিান িাওঁ 

শকমান া জলফাই জমা হ’ল। 

 

  ৰাজনু্বৱ শৈন্বল = 

 

  মশণকাই শৈন্বল = 

 

  ৰশহন্বম শৈন্বল = 

 

শিক্ষকৰ হাতত মঠু জমা হ’ল =  

 

শিক্ষন্বক ক’ব্ “যৈশখ্লান্বন এ া, ৈু ালক শৈিা সন্বেও যমাৰ হাতত ব্হুন্বকই া জলফাই 

জমা হ’ল। এই যে অলপ-অলপলক লগ লাশগ যব্শছ সংখ্যক হ’ল যসিাই হ’ল যোগ। 

ব্ুন্দজলান্বন? আৰু তাক এ া শিহ্নন্বৰ ব্ুন্বজাৱা হি। যসিা হ’ল ‘+’। এশতিা আহান্বিান 

িাওঁ যকন্বনলক যোগ ‘+’হি।’’ 

  ৰাজ ু

 

  মশণকা 

 

  ৰশহম 

শিক্ষকৰ হাতত 

 

TLM :কৃষ্ণফলক, িক যপন্দঞ্চল, জলফাই ব্া যতন্বনকুৱা সহজন্বত যপাৱা যগা া ব্স্তু। 

 

+ 

 

+ 
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ক্ৰি য়কলয়ৰ্( ৪:যোগৰ ধাৰণা, যোগ শিহ্ন (+) আৰু সমান (=) শিহ্নৰ লগত 

পশৰিি। 

শিক্ষণ-শিকন(প্ৰক্ৰি য়াঃযেণীত শিক্ষন্বক কাৰ হাতত যকইডাল যপন্দঞ্চল আন্বছ সুশধন্বল। 

শিক্ষন্বক ৰমলাক তাইৰ হাতত থকা যপন্দঞ্চল ৈুডাল য ব্ুলত থ’ব্লল ক’যল। 

যজশনফাৰৰ যপন্দঞ্চলডান্বলা শিক্ষন্বক য ব্ুলত থ’ব্লল ক’যল। তাৰ পাছত অমৰ আৰু 

এণ্টশনক মাশত আশন য ব্ুলত শনজৰ শনজৰ যপন্দঞ্চল যকইডাল লথ য ব্ুলৰ ওপৰত 

যকইডাল যপন্দঞ্চল আন্বছ এজনক গশণব্লল শৈন্বল। যৈখ্া গ’ল যে এডাল, ৈুডাললক 

যথাৱা সন্বেও য ব্ুলত যকইব্াডান্বলা যপন্দঞ্চল জমা হ’ল। তলৰ কথাশখ্শন শিক্ষন্বক 

যব্াডণত শলশখ্ব্।  

  ৰমলা  – ২ 

  যজশনফাৰ– ১ 

  অমৰ– ১ 

  এণ্টশন     – ১ 

         য ব্ুলত মঠু যপন্দঞ্চল  –  ৫ 

 

এই জমা কৰা ব্া লগ লগাই যব্শছ কৰা কাে ণই লহন্বছ যোগ। 

   ২ 

   ১ 

   ১ 

  + ১ 

   ৫ 

ওপৰৰ যোগন্ব া আশম তলত শৈিা ধৰন্বণও শলশখ্ব্ পান্বৰা।ঁ 

২ +১ +১ +১ =৫ 

মুঠ সংখ্যান্ব া শলখ্াৰ আগত সমান শিন (=)শৈিা হি। কাৰণ সংখ্যান্বকই া এন্বকলন্বগ 

মুঠ সংখ্যান্ব াৰ সমান হি।  

TLM :কৃষ্ণফলক, িক যপন্দঞ্চল, কাঠ যপন্দঞ্চল। 
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শিক্ষকলল(শনৰ্দািনয়(:শিক্ষন্বক অশধক প্ৰশ্নৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জশ়িত কশৰব্ পৰা 

এন্বনধৰণৰ ন্দিিাকলাপ কশৰব্লল শৈব্ আৰু উৎসাশহত কশৰব্।  

 

মূলযয় নৰ(বয়ৰ্ব(ক্ৰি য়কলয়ৰ্(৫: 

শিক্ষন্বক এজন ছাত্ৰক  গছৰ পাত শতশন া আশনব্লল ক’ব্। এন্বকৈন্বৰ আন এগৰাকী 

ছাত্ৰীক গছন্বজাপাৰ পৰা পাত ২ া আশনব্লল ক’ব্। ৈুন্বিাগৰাকীন্বৰ পাতন্বকই া 

সকন্বলান্বৰ সম্মুখ্ত ৈাটঙ ধশৰব্লল ক’ব্ আৰু ৈুন্বিাজনৰ হাতত থকা পাতন্বব্াৰ লগ 

লগাই মুঠন্বত শকমান া পাত আন্বছ সকন্বলান্বক সুশধব্। 

 

 

 

 

সকন্বলান্বৱ গণনা কশৰ মুঠ পাত যকই া আন্বছ শিক্ষকক ক’ব্।  

TLM : গছৰপাত, কৃষ্ণফলক, িক যপন্দঞ্চল। 

মূলযয় নৰ(বয়ৰ্ব(ক্ৰি য়কলয়ৰ্(৬: 

শিক্ষন্বক ৪ া গছৰ পাত শনজৰ হাতত ল’ব্। তাৰ পাছত এজন ছাত্ৰক আন ৪ া 

পাত শিক্ষকজনৰ হাতত তুশল শৈব্লল ক’ব্। এশতিা যগান্ব ইন্বকই া পাত 

ছাত্ৰসকলক যৈখ্ুৱাই শিক্ষন্বক যতন্বখ্তৰ হাতত মুঠন্বত যকই া পাত আন্বছ সুশধব্।  

 

 

 

 

TLM :গছৰ পাত, কৃৃ্ ষ্ণফলক, িক যপন্দঞ্চল 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্( (৭)( :শিক্ষন্বক ছাত্ৰক সহজন্বত যপাৱা গছৰ গুট , সৰু ফুল, মশণ, 

আশৈ আশনব্লল ক’ব্। তাৰপৰা শহিাপ কশৰ তলত শৈিা ধৰন্বণ যোগৰ অিযাসন 

কশৰব্।  

 

 

আৰু = 

৩ + 

 

২ = ? 

+ 

 

= 

 
৪ + 

 

৪ = 

 

? 
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+ 

 

= 

 

৪ 

৪ + 

 

০ 

 

= 

 

৪ 

 

 

 

 

 

িূনযৰ(লগত(যযয়গৰ(ধয়ৰণয়ৰ(বয়ৰ্ব(কয়য াকলয়ৰ্(:  

শিক্ষন্বক ৰাজ ুআৰু কশৰনাক সু্কলৰ ব্াগানৰ পৰা যকইপাহমান ফুল ব্ ুশল আশনব্ 

শৈব্। শসহঁন্বতও তৎক্ষণাত আশন শিক্ষকৰ হাতত শৈব্। যৈখ্া গ’ল যে ৰাজনু্বৱ ৪ া 

ফুল শিক্ষকৰ হাতত শৈন্বল আৰু কশৰনাই এ াও শৈব্ যনাৱাশৰন্বল। শিক্ষকৰ হাতত 

মুঠন্বত যকই া ফুল থাশকব্? 

 

 

 

 

কশৰনাই এ াও শৈব্ যনাৱাশৰন্বল অথ ণাৎ ০ া শৈন্বল।  

TLM :কৃষ্ণফলক, িক যপন্দঞ্চল, ৪ া ফুল 

শিক্ষকলল(শনৰ্দািনয়(: শিক্ষকজন্বন এন্বনধৰণৰ আন ব্স্তুন্বৰও ন্দিিাকলাপ কৰাব্।  

         *** 

 
Level ((স্তৰ() II 

Grade ((ৰ্য ায় ) IV & V 

Topic  ( শব্ষিব্স্তু) হৰণৰ প্ৰাথশমক ধাৰণা 

Learning outcome 

(িশকনৰ ফলাফল) 

 

 সমান অংি ব্া সমান িাগ কৰাৰ জশৰিন্বত হৰণৰ 

অথ ণ ব্ণ ণনা কশৰব্ পাশৰব্। ব্ান্বৰ ব্ান্বৰ কৰা শব্ন্বিাগৰ 

সহািত হৰণফল উশলিাব্ পাশৰব্।  

 পূৰণ আৰু হৰণৰ মাজত থকা সম্বন্ধ ব্যৱহাৰ কশৰ 

এ া সংখ্যা আন এ া সংখ্যান্বৰ হৰণ কশৰব্ পাশৰব্।   

+ 

 

১ +৩ =৪ 

৪ + 

 

২ +২ =৪ 

৪ + 

 

৩ +২ =৫ 

৪ 
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ক্ৰি য়কলয়ৰ্( (১) : শিক্ষন্বক যব্াডণত শনশৈণি সংখ্যক শব্শিন্ন ছশব্ আশঁক শনশৈণি 

সংখ্যক সৰু সৰু যগা ত যঘৰ শৈব্।  

শিক্ষণ-শিকন(প্ৰক্ৰি য়াঃ(ধৰা হ’ল শিক্ষন্বক যব্াডণত ১২ া মাব্ ণলৰ ছশব্ আশঁক ২ ালক 

সৰু সৰু যগা ত যঘৰ শৈন্বল। তাৰ পাছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শকমান া যঘৰ পান্বল গণনা 

কশৰব্ শৈব্।  

         
      ১ম িাগ ২ি িাগ 

         
      ৩ি িাগ ৪থ ণ িাগ 

         
      ৫ম িাগ ৬ষ্ঠ িাগ 

 

 ১২ া মাব্ ণলক ২ ালক যঘৰ কৰাত যতন্বনকুৱা ৬ া যঘৰ পান্বল। 

   অথ ণাৎ  ১২ ÷ ২ =৬ 

 

এইব্াৰ শিক্ষন্বক যব্াডণত ১৫ ডাল গছৰ ছশব্ আশঁক ৫ ডাললক যঘৰ শৈ যৈখ্ুৱাব্। 

 

       
 

         

শিক্ষকৰ(প্ৰশ্ন ছয়ত্ৰ-ছয়ত্ৰীৰ(সয়ম্ভয়বয(উত্তৰ 

যতামান্বলান্বক যব্াডণত শক যৈশখ্ছা? ১৫ যজাপা গছ যৈশখ্ন্বছা।ঁ 

৩ া যঘৰ যৈশখ্ন্বছা।ঁ 

ইিাৰ পৰা যতামান্বলান্বক শক পালা? প্ৰশতন্ব া যঘৰত ৫ডাললক গছ পান্বলা।ঁ 

 

ইিাৰ পাছত শিক্ষন্বক ব্ুজাই শৈব্ যে ১৫ ডাল গছক ৫ ডাললক যঘৰ শৈ িাগ 

কৰাত ৩ া িাগ যপাৱা গ’ল। অথ ণাৎ, 

     ১৫ ÷ ৫ =৩ 
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শিক্ষন্বক মূলযািন কশৰব্লল : তলৰ ফুলন্বব্াৰক ৪ ালক যঘৰ শৈিা 
 

    

    
 

শকমান া যঘৰ পালা? 

ক্ৰি য়-কলয়ৰ্( (২)( : শিক্ষন্বক ব্াস্তৱ উৈাহৰণৰ সহািত হৰণ কাে ণ কৰাব্লল 

প্ৰথন্বম এ া পশৰশস্থশত ৈাটঙ ধশৰব্। তাৰ আলমত ব্ান্বৰ ব্ান্বৰ শব্ন্বিাগ কশৰ 

যগান্ব ই প্ৰন্দিিান্ব া ব্জুাই শৈব্। 

শিক্ষণ-শিকন( প্ৰক্ৰি য়াঃ(প্ৰথন্বম শিক্ষকজন্বন ব্ণ ণনা কশৰব্ যে – ৰান্বকিৰ জ্বৰ 

যহাৱাত ডাক্তন্বৰ যতওঁক ১০ া য ব্ন্বল  শৈ য ব্ন্বল ন্বকই া প্ৰশতশৈন্বন পুৱা আৰু 

গধূশল এ ালক খ্াব্লল শৈন্বল । এশতিা যসই ১০ া য ব্ন্বল  যতওঁ শকমান শৈনত 

যিষ কশৰব্ পাশৰব্? ইিাৰ শপছত শিক্ষন্বক তলত শৈিা ধৰন্বণ আগব্াশ়িব্।  

 

                         

                        

   ১ম শৈন  ৩ি শৈন 

    খ্ান্বল  খ্ান্বল ৪থ ণ শৈন 

    ২ি শৈন খ্ান্বল ৫ম শৈন 

    খ্ান্বল         খ্ান্বল 
 

 অথ ণাৎ ১০  

    –২ (১ম শৈন) 

    ৮ 

    –২ (২ি শৈন) 

    ৬ 

    –২ (৩ি শৈন) 

    ৪ 

    –২ (৪থ ণ শৈন) 

    ২ 

    –২ (৫ম শৈন) 

    ০ 
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ইিাৰ পাছন্বত শিক্ষন্বক ক’ব্ যে, শিত্ৰৰ পৰা যতামান্বলান্বক যৈশখ্ছা যে ৫ম শৈনৰ 
অেত ৰান্বকিৰ ঔষধ যিষ হ’ব্। গশতন্বক ১০ া য ব্ন্বল  প্ৰশতশৈন্বন ৈু ালক খ্ান্বল ৫ 
শৈনত যিষ হ’ব্। অথ ণাৎ 

    ১০ ÷২ =৫ 

আন্বকৌ, 

 শিক্ষন্বক ১৫ া িকন্বল  য ব্ুলৰ ওপৰত ৰাশখ্ব্। ইিাৰ শপছত এজন এজনলক 

ছাত্ৰক সনৃ্মখু্লল মাশত ৩ ালক িকন্বল  ল’ব্লল ক’ব্। পািঁজন ছাত্ৰই িকন্বল  

যলাৱাৰ শপছত য ব্ুলত এ াও িকন্বল  নাথাশকব্। অথ ণাৎ 

   ১৫  

    –৩ (১ম জন ছাত্ৰ) 

    ১২ 

    –৩ (২ি জন ছাত্ৰ) 

    ৯ 

    –৩ (৩ি জন ছাত্ৰ) 

    ৬ 

    –৩ (৪থ ণ জন ছাত্ৰ) 

    ৩ 

    –৩ (৫ম জন ছাত্ৰ) 

     ০ 

এশতিা শিক্ষন্বক ক’ব্ যে ১৫ া িকন্বল  ৩ ালক িগান্বল ৫জন ছাত্ৰই পাব্। অথ ণাৎ 

    ১৫ ÷৩ =৫ 

শিক্ষণ-শিকন( সয়মগ্ৰী( :যব্াডণ, িকন্বপন্দঞ্চল, িকন্বল , য ব্ন্বল  ( শব্ৈয়ালিত 
উপলব্ধ IRON য ব্ন্বল  )  

যিষত শিক্ষন্বক মূলযািনৰ উন্বেন্বিয তলত শৈিা প্ৰশ্নসমূহ কশৰব্ – 

(১) যতামান্বলাকৰ ঘৰত ১২ া কণী আন্বছ। কণীন্বকই া যতামান্বলাকৰ পশৰিালৰ ৪জন 

সৈসযৰ মাজত সমান্বন িগান্বল গাইপশত যকই ালক কণী পাব্ ? 

(২) ৰাণীৰ জন্মশৈনৰ শৈনা ২০ া িকন্বল  তাইৰ ব্ান্ধৱী ১০জনীৰ মাজত সমান্বন 

িগাই শৈন্বল। প্ৰন্বতযকজনীন্বি যকই ালক িকন্বল  পাব্ ? 

(৩) মালাৰ যৈউতান্বক তাইক এশৈন নাছ ণাৰীলল লল লগ ১৬ া গছপুশল আশন শৈন্বল 

আৰু ক’যল যে তুশম এ া থূপত ৪ ালক গছপুশল ৰুব্া। যৈউতাকৰ কথা মন্বতই তাই 

গছপুশলন্বব্াৰ ৰুন্বল। তাই যকই া থূপত ৰুন্বল ? 
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(৪) েৈুন্বৱ তাৰ ৈুজন ব্নৃ্ধুৰ লগত মাব্ ণল যখ্শলব্লল গ’ল। শস মুঠন্বত ১৮ া মাব্ ণল লল 

গ’ল আৰু শতশনও সমান্বন িগাই ল’যল। প্ৰশতজন্বন শকমান ালক মাব্ ণল পাব্ ? 

 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্((৩)(: শব্শিন্ন ব্াস্তৱ ব্স্তুৰ সহািত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক যতওঁন্বলাকৰ মাজন্বতই 

ব্স্তুন্বব্াৰ সমান্বন সমান্বন িগাব্লল শৈ হৰণৰ ধাৰণা শৈব্। 

 

শিক্ষণ-শিকন(প্ৰক্ৰি য়াঃ((১) প্ৰথন্বম শিক্ষন্বক এজন ছাত্ৰক মাশত যতওঁক সকন্বলা ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীৰ পৰা যতওঁন্বলাকৰ কলমসমূহ যগা াব্ ক’ব্। ধৰাহ’ল ছাত্ৰজন্বন ১৫ া কলম 

যগা ান্বল। তাৰ শপছত আন পািঁজন ছাত্ৰক মাশত িাৰী হ’ব্লল শৈব্। প্ৰথম 

ছাত্ৰজনক এই পািঁজনৰ মাজত কলমন্বকই া সমান্বন িগাব্লল ক’ব্। যিষত 

শিক্ষন্বক সুশধব্ – পািঁজন ছাত্ৰৰ প্ৰন্বতযকন্বৰ হাতত শকমান ালক কলম আন্বছ?ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীন্বি উৰ্ত্ৰ শৈব্ – শতশন া। যতশতিা শিক্ষন্বক ক’ব্ – ১৫ া কলম পািঁজনৰ 

মাজত সমান্বন িগান্বল প্ৰন্বতযন্বক ৩ ালক পাব্। এন্বনৈন্বৰ সময়ৰ্ন(সময়ৰ্ন(ভৰ্গয়ৱয়(

কয়য াৰ্ য়ৰ্ৱই(হৈৰ্ছ(ৈৰণ। গশতন্বক ১৫ক ৫যৰ িাগ কশৰন্বল অথ ণাৎহৰণ কশৰন্বল ৩ 

যপাৱা িাি।  

 এন্বনৈন্বৰ শিক্ষন্বক অনয ব্স্তুৰ সহািত (ন্বেন্বন – গছৰ পাত, িকন্বল , ধূপকাটঠ 

ইতয়াশৈ ) সমান্বন সমান্বন িগাব্ শৈব্। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক হৰণৰ ধাৰণা শৈব্।  

শিক্ষণ-শিকন(সঁজুশল(: কলম,  িকন্বল , গছৰ পাত ইতযাশৈ।  

 

(২) এইব্াৰ শিক্ষন্বক তাশলকা কশৰ শব্শিন্ন ব্স্তু সমান্বন িগাব্ শৈব্। ধৰাহ’ল ৪০ া 

িকন্বল  ৮জন ছাত্ৰৰ মাজত সমান্বন িগাব্ শৈব্ লান্বগ। যতওঁ প্ৰথন্বম ক’ব্ যে শেন্বহতু 

৮জন ছাত্ৰ আন্বছ গশতন্বক, ৮ া িাৰী ল’ব্ লাশগব্ আৰু প্ৰন্বতযকন্বক প্ৰথন্বম এ ালক 

িকন্বল  শৈ োব্। ইিাৰ শপছত আন্বকৌ প্ৰথমজনৰ পৰা িকন্বল  শৈ োব্। এইৈন্বৰ 

৪০ া িকন্বল  যিষ যনান্বহাৱাললন্বক িকন্বল  শৈ োব্।  
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 ১ম ব্াৰ ২ি ব্াৰ ৩ি ব্াৰ ৪থ ণ ব্াৰ ৫ম ব্াৰ 

১ম ছাত্ৰ 
     

২ি ছাত্ৰ 
     

৩ি ছাত্ৰ 
     

৪থ ণ ছাত্ৰ 
     

৫ম ছাত্ৰ  
     

৬ষ্ঠ ছাত্ৰ 
     

৭ম ছাত্ৰ 
     

৮ম ছাত্ৰ 
     

    

এইৈন্বৰ িগাই লগ থাশক যৈশখ্ব্ যে পঞ্চমব্াৰ প্ৰন্বতযকন্বক িকন্বল  শৈিাৰ শপছত 

৪০ া িকন্বল  যিষ হ’ব্। যতশতিা শিক্ষন্বক সুশধব্ – এশতিা প্ৰশতজন ছাত্ৰই 

যকই ালক িকন্বল  পান্বল? ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বি িকন্বল ন্বব্াৰ গশণ িাই ক’ব্ – ৫ ালক 

পান্বল। যতশতিা শিক্ষকজন্বন ব্ুজাই শৈব্ – ৪০ া িকন্বল  ৮জন ছাত্ৰৰ মাজত 

সমান্বন িগান্বল প্ৰন্বতযন্বক ৫ ালক পাব্। অথ ণাৎ, ৪০ ÷ ৮ =৫ 

শিক্ষণ-শিকন(সঁজুশল(:িকন্বল ।  

(৩) এইব্াৰ শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সৰু সৰু ৈলত িাগ কশৰ (  শলংগ লব্ষময 

পশৰহাৰ কশৰ ) ৩৫ া গছৰ পাত ৫ া যগা ত িগাব্ শৈব্। (  তাশলকা আকান্বৰ প্ৰকাি 

কশৰব্ শৈব্  ) ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল তলত শৈিা ধৰন্বণ আগব্াশ়িব্। 
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 ১ম ২ি ৩ি  ৪থ ণ ৫ম ৬ষ্ঠ ৭ম 

১ম যগা  
       

২ি যগা  
       

৩ি যগা  
       

৪থ ণ যগা  
       

৫ম যগা  
       

 

তাশলকাখ্ন সম্পূণ ণ কৰাৰ শপছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীন্বি ক’ব্ যে ৩৫ া গছৰ পাত ৫ া 

যগা ত িগান্বল প্ৰশতন্ব া যগা ত ৭ ালক থাশকব্। অথ ণাৎ৩৫÷৫=৭ 

শিক্ষণ-শিকন(সঁজুশল(:গছৰ পাত  

যিষত শিক্ষন্বক মূলযািনৰ ব্ান্বব্ তলত শৈিা কাে ণন্বকই া কৰাব্ – 

(১)  ১০ া লাৰু ২জনৰ মাজত িন্বগাৱা। 

(২)  ২৫ া মাব্ ণল ৫জনৰ মাজত িন্বগাৱা। 

(৩) ২৪ া িকন্বল  ৪জনৰ মাজত িন্বগাৱা। 

( 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্( (৪)( :শিক্ষন্বক যব্াডণত সংখ্যান্বৰখ্া আশঁক এ া সংখ্যাক আন এ া 

সংখ্যান্বৰ শকৈন্বৰ হৰণ কশৰব্ পাশৰ যৈখ্ুৱাই শৈব্। 

শিক্ষণ-শিকন(প্ৰক্ৰি য়াঃ(প্ৰথন্বম শিক্ষন্বক যব্াডণত এডাল সৰলন্বৰখ্া আশঁকব্।  

  

এইন্বৰখ্াডালত সমান সমান ৈৰূত্বৰ মূন্বৰ মূন্বৰ আিঁ শৈব্ আৰু প্ৰশতডাল আিঁৰ 

শব্পৰীন্বত ‘0’ ৰ পৰা ১ একলক ব়্িাই নামাংকন কশৰব্।   

তলত যৈখ্ুওৱা ধৰন্বণ 
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০ ১      ২    ৩     ৪      ৫    ৬     ৭     ৮     ৯    ১০   ১১    ১২  ১৩   ১৪   ১৫  ১৬ 

এশতিা, ধৰা হ’ল ৯ক ৩যৰ হৰণ কশৰব্ লান্বগ। ইিাৰ ব্ান্বব্ প্ৰথন্বম ৯ৰ স্থানলল শিশহ্নত 

কশৰব্। শেন্বহতু ৩যৰ হৰণ কশৰব্ লান্বগ, ৯ৰ পৰা ০লল ৩ া সংখ্যাৰ মূন্বৰ মূন্বৰ জাপ  

মাশৰব্ লাশগব্। যতশতিা মুঠ জাপ হ’ল ৩। এন্বতন্বক শনন্বণ ণি হৰণ ফল হ’ল ৩। অথ ণাৎ 

৯ ÷ ৩ = ৩ 

 

৩ি জাপ ২ি জাপ ১ম জাপ 

 

আন্বকৌ, ১০ক ২যৰ হৰণ কশৰব্ৰ ব্ান্বব্ – 

৫ম ৪থ ণ ৩ি ২ি ১ম 

   
  

এশতিা শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সুশধব্ –‘যতামান্বলান্বক শক যৈশখ্লা ?’ ১০ৰ পৰা ০ লল 

২ া সংখ্যাৰ মূন্বৰ মূন্বৰ জাপ মাশৰন্বল ৫ া জাপ নহ’ল যন ? অথ ণাৎ 

১০ ÷ ২ =৫ 

১২ক ৪যৰ হৰণ কশৰব্ৰ ব্ান্বব্  

  ৩ি   ২ি ১ম 

  

এশতিা, শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰন্বতযকন্বক সংখ্যান্বৰখ্া আশঁক তলত শৈিা 

হৰণন্বকই া কশৰব্লল ক’ব্ – ( অনয উৈাহৰন্বণা ল’ব্ পান্বৰ ) 

 (১) ৬ ÷ ৩  

 (২) ১৪ ÷ ৭ 
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 (৩) ১৮ ÷ ৬ 

 (৫) ২০ ÷ ৪ 

 (৬) ১৬ ÷ ৪ 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্((৫)(:শিক্ষন্বক প্ৰথন্বম ছশব্ৰ দ্বাৰা পূৰণৰ ধাৰণা শৈব্। তাৰ পাছত 

ছশব্ৰ দ্বাৰা হৰণৰ ধাৰণা শৈ পূৰণ আৰু হৰণৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কশৰব্।  

শিক্ষণ-শিকন(প্ৰক্ৰি য়াঃ(প্ৰথন্বম  ৩ ×৪ = ১২ ছশব্ৰ সহািত যৈখ্ুৱাব্।  

   

 

ওপৰৰ ছশব্ন্ব া ৩ ×৪  অথ ণাৎ ৩ ালক মাব্ ণল ৪ ব্াৰ যোগ কৰাত মুঠ মাব্ ণল 

পান্বলা 

   

   = ১২ া 

এইব্াৰ শিক্ষন্বক হৰণৰ উৈাহৰণ ল’ব্। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক হৰণ কশৰব্ ক’ব্। 

   ১২ ÷ ৩ 

প্ৰথন্বম শিক্ষন্বক হৰণন্ব া ছশব্ৰ সহািত কশৰব্। ১২ া মাব্ ণল ৩ ালক িাগ 

কশৰব্।  

      

   

এইৈন্বৰ ১২ ালক মাব্ ণলক ৩ ালক িাগ কৰাত ৪ া িাগ পান্বল। অথ ণাৎ 

১২ ÷ ৩ =৪ ব্ুশল শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ক’ব্। 

 এইব্াৰ শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ১২ ÷ ৪ ছশব্ৰ সহািত কশৰ যৈখ্ুৱাব্। 

অথ ণাৎ ১২ া মাব্ ণলক ৪ ালক িাগ কশৰব্। 

    

 ১২ া মাব্ ণলক ৪ ালক িাগ কৰাত ৩ া িাগ পান্বল। অথ ণাৎ,  
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     ১২ ÷ ৪ =৩ 

এশতিা শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ক’ব্ যে আশম শক পান্বলা যিাৱান্বিান।  

(১) ৩ ×৪ = ১২  

(২) ১২ ÷ ৩ =৪ 

(৩) ১২ ÷ ৪ =৩ 

এশতিা শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ক’ব্ যে ইিাৰ পৰা আশম এইন্ব ান্বৱ ব্ুন্দজন্বলা যে 

ৈু া সংখ্যাৰ পূৰণফলন্ব াক সংখ্যা ৈু াৰ এ া সংখ্যান্বৰ হৰণ কশৰন্বল আনন্ব া 

সংখ্য়া পাম। 

 ইিাৰ শপছত শিক্ষন্বক আৰু এন্বনধৰণৰ যব্ন্বলগ যব্ন্বলগ উৈাহৰণ লল 

ছশব্ৰ উপশৰ শিলগুট , গছৰ গুট , মাব্ ণল, গছৰ পাত আশৈ ব্াস্তৱ ব্স্তুৰ দ্বাৰা 

েুৰীিা আৰু ৈলীিিান্বৱ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শনন্বজ ওপন্বৰাক্ত সতযন্ব া অথ ণাৎ পূৰণ-

হৰণৰ মাজৰ সম্বন্ধন্ব া সতযাপণ কশৰব্ ক’ব্। এশতিা শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 

তলত শৈিা ধৰণৰ অনুিীলন কশৰব্ শৈব্। 

(১) ৪ ×৫ = ২০ হ’যল ২০ ÷৪ =? আৰু ২০ ÷৫ = ? 

(২) ৬ ×২ = ১২ হ’যল  ১২ ÷২ =? আৰু ১২ ÷৬ = ? 

(৩) ৈু া সংখ্যাৰ পূৰণফল ৩৬। সংখ্যা ৈু াৰ এ া সংখ্যা ৪ হ’যল আনন্ব া 

সংখ্যা শকমান ? 

(৪) শিক্ষন্বক ৩জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ১৫ া িকন্বল  সমান্বন িগাই শৈন্বল। 

প্ৰন্বতযন্বক যকই ালক িকন্বল  পাব্ ? আন্বকৌ ১৫  া িকন্বল ক শিক্ষন্বক 

েশৈ ৫জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত সমান্বন িগাই শৈন্বি যতন্বে প্ৰন্বতযন্বক 

শকমান ালক িকন্বল  পাব্? 

(৫) যৈউতাৰাই যতামাৰ ৭জন ব্নৃ্ধ-ুব্ান্ধৱীক ২ ালক িকন্বল  শৈন্বল। 

যৈউতাৰাই মুঠন্বত শকমান া িকন্বল  িগাইশছল ? েশৈ যৈউতাৰাই 

যতওঁৰ হাতত থকা িকন্বল ন্বকই া ৈজুনৰ মাজত সমান্বন িগান্বলন্বহঁন্বতন 

যতন্বে প্ৰন্বতয়ন্বক  শকমান ালক িকন্বল  পান্বলন্বহঁন্বতন ?  

      * 
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Level ((স্তৰ() II & III 

Grade ((ৰ্য ায় ) IV to VII 

Topic ( শব্ষিব্স্তু ) িগ্াংি 

Learning outcome 

(িশকনৰ ফলাফল) 

 

 িগ্াংিৰ লগত কাে ণ কশৰব্ পাশৰব্। 

 সংখ্যা ব্যৱহাৰ কশৰ আধা, এক িতুথ ণাংি ইতয়াশৈ 

শিনাক্ত কশৰব্ পাশৰব্।  

 সমতুলয িগ্াংি জাশনব্। 

 প্ৰৈৰ্ত্ িগ্াংি এ াৰ সমতুলয িগ্াংি গঠন কশৰব্। 

 সাধাৰণ িগ্াংিক ৈিশমক ৰূপত আৰু ৈিশমক ৰূপৰ 

পৰা সাধাৰণ িগ্াংিত প্ৰকাি কশৰব্লল শিশকব্। 

 িগ্াংিৰ হৰণ আৰু পূৰণ কশৰব্ পাশৰব্। 

 িগ্াংি / ৈিশমক িগ্াংিৰ পূৰণ আৰু হৰণৰ অংক 

কন্বৰান্বত শনিমন্বব্াৰ ব্যৱহাৰ কশৰব্লল জাশনব্।   

 

 শনশব্ৰ আৰু শনশৰশব্শল ৈুই ককান্বিক-িনীন্বিক। মাক শসহঁতৰ স্বাস্থযৰ প্ৰশত 

অশতন্বক সন্বিতন। যসন্বিন্বহ যতওঁন্বলাকক ফল-মূল শনিমীিালক খ্ুৱাি। এশৈন 

ৈুপৰীিা মান্বক আন্বপল এ া সমান্বন িাশৰ িাগ কশৰ এিাগ ঘৰন্বত থকা শনশৰশব্শলক 

খ্াব্লল শৈন্বল। ব্াকী শতশন িাগ শব্ৈযালিত থকা শনশব্ৰলল থ’যল। 

 শেন্বহতু আন্বপলন্ব া সমান্বন িাশৰ িাগ কশৰ তান্বৰ এিাগ শনশৰশব্শলক খ্াব্লল 

শৈন্বল। গশতন্বক শনশৰশব্শলন্বি সম্পূণ ণ আন্বপলন্ব াৰ িাশৰিাগৰ এিাগ পান্বল। গাশণশতক 

িাষাত এই কথাশখ্শন আশম প্ৰকাি কশৰব্লল িগ্াংিৰ সহাি লওঁ। 

ভগ্য়ংি(ৈ’ল(এ য়( সমূ্পণ া( বস্তুৰ( শকছুময়ন(সময়ন(অংি। এ া 

িগ্াংি ৈ ুা অংিন্বৰ গটঠত হি। তলৰ অংিন্ব াত ব্স্তুন্ব াক কৰা 

মুঠ িাগ আৰু ওপৰৰ অংিন্ব াত শৈিা ব্া ল’ব্লগীিা িাগন্বব্াৰ 

থান্বক। ইিাৰ তলৰ অংিন্ব াক হৰ আৰু ওপৰৰ অংিন্ব াক লব্ ব্ুশল যকাৱা হি। 
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গশতন্বক আশম ক’ব্ পান্বৰা যে ওপৰৰ শনশৰশব্শলন্বি যপাৱা আন্বপলৰ অংিৰ পশৰমাণ 

হ’ব্  । 

এশতিা যতামান্বলান্বক যকাৱান্বিান – মান্বক শনশব্ৰৰ ব্ান্বব্ শকমান অংি লথশছল ? 

শনিি   অংি নহ’ব্ন্বন ব্াৰু ?  

ক্ৰি য়কলয়ৰ্((১)(: তলৰ উন্দক্তন্বকই া গাশণশতকিান্বৱ শলন্বখ্া ঁআহা :  

 (ক) এ া মধুশৰআমৰ পািঁ িাগৰ ৈুিাগ ন্দজতুন্বৱ খ্ান্বল। 

ন্দজতুন্বৱ খ্ান্বল            অংি 

 (খ্) সৰু যকক এ া সমান্বন ৈুিাগ কশৰ এিাগ পাৰন্বিজক শৈন্বল। 

পাৰন্বিন্বজ পান্বল              অংি 

 (গ) হাশনফহঁতৰ যেণীৰ 10 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ 3 গৰাকী যসামব্ান্বৰ অনুপশস্থত 

আশছল। অনুপশস্থশতৰ অংি 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্( (২) : তলৰ যকানন্বকই া শিত্ৰ িগ্াংিত শলশখ্ব্ পাশৰ, শিত্ৰৰ তলত 

শলশখ্ যৈখ্ুউৱা– 

(i)   (ii) (iii) (iv) 

 

     

    

 

 

মনত( ৰয়শখ্বয়( :যকান্বনা এ া সম্পূণ ণ ব্স্তুৰ সমান সমান িাগন্বব্াৰকন্বহ 

গাশণশতকিান্বৱ িগ্াংি শহিান্বপ ধৰা হি। িগ্াংিত প্ৰকাি কশৰব্লল ব্স্তুৰ িাগ 

কৰা অংিন্বব্াৰ সমান সমান হ’ব্ লান্বগ। 
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ক্ৰি য়কলয়ৰ্((৩)(: ৰং কৰা অংিৰ পশৰমাণ শকমান যকাৱা আৰু  কাষৰ ব্াকিত 

শলখ্া : 

 

 

 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্(৪) : তলৰ ব্াকিত শৈিা িগ্াংি অনসুশৰ ৰং কৰা : 

 

(i)  (ii) (iii)  (iv)  

 

 

 

 

সমময়ন(ভগ্য়ংিৰ(ধয়ৰণয়(: 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্((৫) : তলৰ শিত্ৰন্বব্াৰ যিাৱা আৰু ৈলত আন্বলািনা কশৰ শলখ্া :  

 

(i)  (ii)   (iii) 

 

 

 

শক পালা ব্াৰু?  
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মনত(ৰয়শখ্বয়(:যকান্বনা িগ্াংিৰ হৰ আৰু লব্ উিিন্বক এন্বক সংখ্যান্বৰ পূৰণ ব্া 

হৰণ কশৰন্বল সমমান ব্া সমতুলয িগ্াংি যপাৱা োি। োৰ মানৰ যকান্বনা 

পশৰৱতণন নহি।  

 

যতামান্বলান্বক িগ্াংিন্বব্াৰ যব্ন্বলগ যব্ন্বলগ পালা েশৈও শিত্ৰলল লক্ষয কশৰন্বল যৈশখ্ব্া 

যে, এন্বক পশৰমাণৰ ঠাইন্বহ যৈখ্ুওৱা লহন্বছ। 

(i) নং শিত্ৰত যতামান্বলান্বক যপাৱা িগ্াংি =   

(ii) নং শিত্ৰত যতামান্বলান্বক যপাৱা িগ্াংি =   

(iii) নং শিত্ৰত যতামান্বলান্বক যপাৱা িগ্াংি =   

অথ ণাৎ, = =  নহি জান্বনা?  

এন্বন ধৰন্বণন্বৰ সমান পশৰমাণৰ ব্ান্বব্ যপাৱা যব্ন্বলগ যব্ন্বলগ িগ্াংিন্বব্ান্বৰই লহন্বছ 

সমমান িগ্াংি।  

 

 

 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্((৬) : উপেুক্ত সংখ্যান্বৰ খ্ালী ঠাই পূৰ কৰা : 

(i)   =  =  =  

(ii)  =  =  =  

(iii)  =  =  =  =  

 

 



শিকন অন্বেষণ আৰু উন্নীতকৰণ সমল 
 

গশণত Page 23 

 

 

 

 

 (এ া ব্স্তুক 3 িাগ কশৰ 2 

িাগ যলাৱা লহন্বছ।) 

 

(এ া ব্স্তুক 5 িাগ কশৰ 3 িাগ 

যলাৱা লহন্বছ।) 

 

 
অথ ণাৎ, প্ৰকৃত িগ্াংিত হৰ লব্তলক ডাঙৰ হি। 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্((৭)(: ছশব্ৰ সহািত সমতুলয িগ্াংিত প্ৰকাি কন্বৰা ঁআহা : 

= =   

 

 

 

(ভগ্য়ংিৰ(প্ৰকয়ৰ(:  

 ধৰাহ’ল, এখ্ন ৰু ী শতশনজনৰ মাজত সমান্বন িগাব্ লান্বগ। শনন্দিতিান্বৱ 

প্ৰশতজন্বন  অংিলক পাব্। ইিাত এখ্ন ৰু ীক সমান্বন শতশনিাগ কৰা লহন্বছ আৰু 

প্ৰশতন্ব া িাগৰ পশৰমাণ মুঠ িাগন্ব াতলক সৰু। এন্বনধৰণৰ িগ্াংিন্বব্াৰ লহন্বছ প্ৰকৃত 

িগ্াংি। ,  আশৈ প্ৰকৃত িগ্াংিৰ উৈাহৰণ।  

(i)  (ii)  

 

 

 

 

 

 

 ধৰা শতশনখ্ন ৰু ী ৈুজনৰ মাজত সমান্বন িগাব্ লান্বগ। শনিিলক প্ৰশতজন্বন  

অংিলক পাব্। মন কৰা যে এই যক্ষত্ৰত লব্ন্ব া হৰতলক ডাঙৰ। এন্বনধৰণৰ 

িগ্াংিন্বব্ান্বৰই লহন্বছ অপ্ৰকৃত িগ্াংি। , ,  আশৈ অপ্ৰকৃত িগ্াংি।  
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শমশ্ৰ(ভগ্য়ংিক(ৰ্ঢয়ৰ(শন ম: 2  ক প়িা হি ৈুই সমস্ত শতশন িাগৰ এক। 

 

=    + 

     +  =  =  

   এ া সম্পূণ ণ ব্স্তু আৰু অনয এ া ব্স্তুৰ অংি 

এইব্াৰ পুনৰ আগৰ উৈাহৰণন্ব ান্বক লওঁ আহা। শতশনখ্ন ৰু ী ৈুজনৰ মাজত িগাই 

শৈওঁন্বত, প্ৰথমন্বত আশম প্ৰশতজনন্বক এখ্ন এখ্নলক শৈ গ’যলা। ব্াকী থকা ৰু ীখ্ন 

সমান্বন ৈুিাগ কশৰ প্ৰশতজনন্বক এন্বকা িাগলক শৈিা হ’ল। অথ ণাৎ প্ৰশতজন্বন এখ্ন 

সম্পূণ ণ ৰু ী আৰু অনয এখ্ন ৰুট ৰ আধা অংি পান্বল। গাশণশতক িাষাত 1 আৰু  

 অংি এন্বকলন্বগ  1+ =1  অংিলক প্ৰশতজন্বন পান্বল। 1  এ া শমে িগ্াংি। 

 এন্বনৈন্বৰ এ া স্বািাশৱক সংখ্যা আৰু এ া প্ৰকৃত িগ্াংি এন্বকলন্বগ থকা 

িগ্াংিন্বব্াৰ লহন্বছ শমে িগ্াংি। 2 , 5 , 3  আশৈন্বব্াৰ শমে িগ্াংি।  

2 =2+ = +  + + 

     +  + =2  

      (এ া সমূ্পণ ণ ব্স্তু)    (এ া সমূ্পণ ণ ব্স্তু)     (এ া ব্স্তুৰ অংি) 

 

 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্( (৮)( :প্ৰকৃত  িগ্াংি, অপ্ৰকৃত িগ্াংি আৰু শমে িগ্াংিৰ 

পানঁ্বিা ালক উৈাহৰণ শলন্বখ্া  আহা – 
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প্ৰকৃত িগ্াংি অপ্ৰকৃত িগ্াংি শমে িগ্াংি 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্((৯) :তলৰ িগ্াংিন্বব্াৰৰ পৰা প্ৰকৃত িগ্াংি, অপ্ৰকৃত িগ্াংি আৰু  

শমে িগ্াংিন্বব্াৰ ব্াশছ উশলওৱা:  

 , ,  , , , , 5  

 , 1   

প্ৰকৃত িগ্াংি অপ্ৰকৃত িগ্াংি শমে িগ্াংি 

   
 
 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্((১০) :অপ্ৰকৃত িগ্াংিক শমে িগ্াংিলল পশৰব্তণন কন্বৰা ঁআহা – 

উদয়ৈৰণ(: (i)   (অপ্ৰকৃত িগ্াংি)   

    3 

সময়ধয়ন(: = 3 11    

    9 

    2 

  = 3  ( শমে িগ্াংি) 

 

(ii) = 

(iii) = 

(iv) = 
= 3  

(ii) = 

(iii) = 

(iv) = 
= 3  
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শমে িগ্াংিৰ সমস্তন্ব ান্বৰ 

হৰন্ব াক পূৰণ কশৰ 

পূৰণফলন্ব াৰ লগত লব্ন্ব া 

যোগ শৈ যপাৱা যোগফলন্ব াক 

নতুন লব্ শহিান্বপ ব্হুৱাব্ 

লান্বগ। হৰন্ব া এন্বকই থান্বক। 

সংখ্যান্বৰখ্াৰ 

প্ৰশতন্ব া িাগ সমান 

সমান হব্ লাশগব্। 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্((১১) :শমে িগ্াংিক অপ্ৰকৃত িগ্াংিলল পশৰব্তণন কন্বৰা ঁআহা :  

উদয়ৈৰণ (i)   3  ( শমে িগ্াংি ) 

  = 3 +  

  = + ( শকি ?) 

  =  +   ( শকি কশৰন্বলা আন্বলািনা কৰক) 

  =   ( শকি কশৰন্বলা আন্বলািনা কৰক) 

  =  

 (ii)  3 ,  (iii)  5 , (iv)  3  

(সংখ্যয়ৰ্ৰখ্য়ত(ভগ্য়ংিৰ(উৰ্স্থয়ৰ্ন(: 

 (ক) প্ৰকৃত িগ্াংিৰ যক্ষত্ৰত : প্ৰকৃত িগ্াংিৰ যক্ষত্ৰত 

িগ্াংিন্ব া সৈাি ‘0’ আৰু ‘1’ ৰ মাজত থাশকব্। এ া উৈাহৰণ 

লওঁ আহা :  

উৈাহৰণ (i)  ক সংখ্যান্বৰখ্াত উপস্থাপন কৰা – 

 

 

5

1
    

5

2
      

5

3
      

5

4
    

5

5
     

 

0 1 2 
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উদয়ৈৰণ(4 :যকান্বনা এখ্ন শব্ৈযালিৰ ষষ্ঠমানৰ 50 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ 30 জন 

ছাত্ৰ আৰু 20 গৰাকী ছাত্ৰী। উক্ত তথযশখ্শন সংখ্যান্বৰখ্াত ব্হুওৱা।  

ছাত্ৰ =50 জনৰ শিতৰত 30জন   

 = =  

 অথ ণাৎ50 জনৰ শিতৰত 30 জন হ’যল অংি ছাত্ৰ হ’ব্ 

 এন্বকৈন্বৰ ছাত্ৰী হ’ব্  অংি 

 আনহান্বত ছাত্ৰী = 50 জনীৰ  অংি    

   = জনী 

   = (10 ×2) জনী = 20 জনী 

এন্বকৈন্বৰ ছাত্ৰ = 50 জনৰ অংি = 30 জন  
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মনত(ৰয়শখ্বয়(: সংখ্যান্বৰখ্াত সকন্বলা সংখ্যা উপস্থাপন কশৰব্ পাশৰ। যসইৈন্বৰ অশত 

আন্বমাৈজনকিান্বৱ সকন্বলান্বকই িম অনুসশৰ সংখ্যান্বৰখ্াত যৈখ্ুৱাব্ পাশৰ। 

সংখ্যান্বৰখ্া আৰু িগ্াংিৰ িমৰ এখ্ন িান্বনশক যিাৱান্বিান – 

 

((খ্)( অপ্ৰকত ত( ভগ্য়ংিৰ( যক্ষত্ৰত( :অপ্ৰকৃত িগ্াংিৰ যক্ষত্ৰত উপস্থাপন 

কশৰব্লগীিা িগ্াংিন্বব্াৰ সৈাি 1 তলক ডাঙৰ হি। এ া উৈাহৰণৰ সহািত িাওঁ 

আহা – 

উদয়ৈৰণ(: ক সংখ্যান্বৰখ্াত ব্হুওৱা 

 

মন কশৰব্লগীিা কথান্ব া হ’ল যে উপস্থাপন কশৰব্লগীিা িগ্াংিন্ব াৰ হৰ 

শেমান থান্বক সংখ্যান্বৰখ্াৰ প্ৰশতন্ব া একক লৈঘ ণযক শসমান ালক সমান িাগ 

কশৰব্ লাশগব্।  
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ক্ৰি য়কলয়ৰ্((১২) : তলৰ িগ্াংিন্বকই া সংখ্যান্বৰখ্াত ব্হুওৱা – 

(i)   ,  ,  ,  

(ii)   ,  ,  ,  

((গ)( শমশ্ৰ(ভগ্য়ংিৰ( যক্ষত্ৰত : শমে িগ্াংিৰ যক্ষত্ৰন্বতা উপস্থাপন কশৰব্লগীিা 

িগ্াংিন্বব্াৰ সৈাি 1 তলক ডাঙৰ হি। এ া উৈাহৰণ যিাৱান্বিান – 

 2 ক সংখ্যান্বৰখ্াত ব্হুওৱা  

 

      *** 

Level ((স্তৰ() II 

Grade ((ৰ্য ায় ) IV & V 

Topic (িবষয়বস্তু) যজাখ্-মাখ্ (লৈঘ ণয ) 

Learning outcome 

(িশকনৰ ফলাফল) 

 

 ৈু া অৱস্থানত থকা ব্স্তুৰ লৈঘ ণয ব্া ৈৰূত্ব 

ইতযাশৈ অনুমান কশৰব্ পৰা যকৌিল আিৰ্ত্ 

কশৰব্ আৰু সটঠক যজাখ্ৰ লগত সতযাসতয 

শনৰূপণ কশৰব্ পাশৰব্।  
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ক্ৰি য়কলয়ৰ্((১) : শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যতওঁন্বলাকৰ শনজৰ শকতাপ, 

ব্হী, কলম, যেণীন্বকাঠাত থকা যডস্ক, যব্ঞ্চ, য ব্ুল আশৈৰ আনুমাশনক মাপ 

ল’ব্ শৈব্।  

শিক্ষণ-শিকন( প্ৰক্ৰি য়াঃ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আঙুশলৰ সহািত, হাতৰ সহািত, 

যখ্াজৰ সহািত আনমুাশনক মাপ ল’ব্ শৈব্।  

শিক্ষণ-শিকন(সঁজুশল((TLM) :শকতাপ, ব্হী, যডস্ক, যব্ঞ্চ, য ব্ুল। 

 

 যেলৰ(সৈয় ত(সঠিক(যজয়খ্-ময়খ্  

শিক্ষণ-শিকন( প্ৰক্ৰি য়াঃ (i) প্ৰথন্বম শিক্ষন্বক যব্াডণত এডাল সৰল আিঁ 

অংকন কশৰ আিঁডালত সমান সমান ৈৰূত্বত শিশহ্নত কশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 

যস্কলৰ লগত পশৰিি শৈব্লল যিিা কশৰব্। 

(ii) ইিাৰ পাছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শনজৰ শনজৰ যস্কলন্বব্াৰ পে ণন্বব্ক্ষণ কশৰব্লল 

শৈব্ আৰু যস্কলৰ এককৰ লগত পশৰিি কৰাব্। 

(iii) শিক্ষন্বক ব্যাখ্যা কশৰব্ যে যস্কলডালত 0ৰ পৰা 1লল, 1ৰ পৰা 2লল, 2ৰ 

পৰা 3লল. . . . . . . . এইৈন্বৰ প্ৰশতন্ব া িাগত থকা সৰু সৰু িাগন্বব্াৰ ব্ণ ণনা কশৰ 

শমশলশম াৰ আৰু যিশণ্টশম াৰৰ ধাৰণা শৈব্।  

 

ক্ৰি য়কলয়ৰ্( (২) : (i) ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যস্কলৰ সহািত কলম, যপন্দঞ্চল, 

শকতাপ, ব্হী, যডস্ক-যব্ঞ্চ আশৈৰ যজাখ্ ল’ব্ শৈব্। 

(ii) শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শনজৰ শনজৰ ব্হীত সৰল আিঁ আশঁকব্ শৈ 

যস্কলৰ সহািত সটঠক যজাখ্ ল’ব্লল শৈব্। শিক্ষন্বক প্ৰন্বতযক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 

পে ণন্বব্ক্ষণ কশৰব্। ( ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকন্বল একক, েুৰীিা আৰু ৈলীিিান্বৱ 

অংিগ্ৰহণ কশৰব্। ) 

(iii) শব্শিন্ন যখ্ল-যধমাশল যেন্বন- ব্ল ৈশলওৱা, ৈীঘল জাম্প ইতযাশৈ 

যখ্লসমূহৰ মাধযন্বমন্বৰ শফ া ব্যৱহাৰ কশৰ যব্শছ লৈঘ ণযৰ ৈৰূত্ব জশুখ্ব্লল শৈব্। 

শিক্ষণ-শিকন(সঁজুশলাঃ(যস্কল, শফ া, কলম, যপন্দঞ্চল, শকতাপ, ব্হী, যডস্ক-

যব্ঞ্চ, ব্ল।  
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 হদৰ্ঘ াযৰ(শবশভন্ন(এককৰ(ময়জত সম্বন্ধ  

ক্ৰি য়কলয়ৰ্( (৩) : যস্কল আৰু শফ াৰ আ াইতলক কু্ষদ্ৰতম লৈঘ ণযৰ একক 

হ’ব্ শমশলশম াৰ, এন্বনকুৱা 10শমশলশম াৰ লগ লহ 1যি.শম াৰ হ’ব্। 

  0 1  2 3 4 
      যিশম যিশম যিশম যিশম 

(আনুময়শনক(যজয়খ্(আৰু(প্ৰকত ত(যজয়খ্ 

শিক্ষণ-শিকন( প্ৰক্ৰি য়াঃ শিক্ষক- শিক্ষশিত্ৰীন্বি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক  তলৰ 

তাশলকাখ্নত যৈখ্ুওৱাৰ শনশিনালক প্ৰথমন্বত অনমুান কশৰ যজাখ্ন্বব্াৰ 

শলশখ্ব্লল শৈব্ আৰু পাছত সটঠক যজাখ্-মাখ্ৰ দ্বাৰা সতযতা শনৰূপণ 

কশৰব্লল শৈব্। 

কাে ণ আনুমাশনক যজাখ্ প্ৰকৃত যজাখ্ 

িাউল এ াৰ যজাখ্ যলাৱা 

শকতাপ, কলম, যপন্দঞ্চল আশৈৰ যজাখ্ 

যলাৱা 

যতামাৰ যেণীন্বকাঠান্ব াৰ ৈীঘৰ যজাখ্ যলাৱা 

যডস্ক-যব্ঞ্চৰ যজাখ্ যলাৱা 

যেণীন্বকাঠাৰ পৰা পুশথিঁৰাললল ৈৰূত্বৰ 

যজাখ্ যলাৱা 

যেণীন্বকাঠাৰ ৈুৱাৰৰপৰা শব্ৈয়ালিৰ 

জপনালল ৈৰূত্বৰ যজাখ্ যলাৱা 

.............. 

............... 

............... 

............... 

 

............... 

 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

 

............... 

 

............... 

(হদৰ্ঘ াযৰ(যজয়খ্  

শিক্ষণ-শিকন( প্ৰক্ৰি য়াঃ শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈঘ ণযৰ যজাখ্ ল’ব্ শিকাওন্বত 

আৰাশণ স্থান ব্া শব্িনু্ব া 0 (িূনয) ধৰা হি ব্ুশল ক’ব্।  
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উদয়ৈৰণ: 

 

 

(i) যকশতিাব্া যব্িা ব্া িগা যস্কলৰ যক্ষত্ৰত যজাখ্ ল’ব্লল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 

িাল অংিৰ এ া সংখ্যাক 0 (িূনয) মান ধশৰ শিকাব্।  

 

      যব্িা অংি      িাল অংি 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শফ াৰ সহািত যজাখ্ ল’ব্লল হ’যল শফ াডাল শিধা ব্া   

যপানলক ল’ব্লল শিকাব্।  

(ii) শিক্ষন্বক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শফ াৰ যজাখ্ লওঁন্বত শফ াডাল যব্কঁা লহ 

থাশকন্বল যকন্বনধৰণৰ িুল হ’ব্ পান্বৰ বু্জাব্।  

 

  

 

 

 

শফ াডাল যব্কঁালক যলাৱা ব্ান্বব্ যে,9cmৰ যজাখ্ ল’ব্ োওঁন্বত যে প্ৰকৃত 

যজাখ্তলক ব্াশ়ি গ’ল উৈাহৰণৰ লসন্বত যৈখ্ৱুাব্।  

7 
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(iii) সমতল যক্ষত্ৰ ব্া ঠাইত যজাখ্ ব্া মাপ লওঁন্বত যস্কল ব্া শফ াৰ শৈি 

যকন্বনধৰন্বণ ল’ব্ লান্বগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক , শিক্ষন্বক যৈখ্ুৱাব্। উৈাহৰণস্বৰূন্বপ, 

ব্াকি এ াৰ ৈীঘ যজাখ্া সটঠক শৈিন্ব া যৈখ্ুওৱা হ’ল। 

 

(হদৰ্ঘ াযৰ(এককৰ(তয়শলকয়(:  

১। িশলত পদ্ধশতৰ তাশলকা  

শমশলশম াৰ যিশণ্টশম াৰ যডশিশম াৰ শম াৰ যডকাশম াৰ যহন্বটাশম াৰ শকন্বলাশম াৰ 

২। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ব্ান্বব্ সহন্বজ ব্ুন্দজ পাব্লল তলত শৈিা ধৰন্বণ লৈঘ ণযৰ এককৰ 

তাশলকা প্ৰস্তুত কৰা হ’ল : 

শমশল শম াৰ যিশণ্ট 

শম াৰ ব্া 

১০ শমশল 

শম াৰ 

১০ যিশণ্ট 

শম াৰ ব্া  

১০০ শমশল 

শম াৰ 

শম াৰ ব্া 

১০০ 

যিশণ্ট 

শম াৰ ব্া 

১০০০ 

শমশল 

শম াৰ 

১০ 

শম াৰ 

১০০ 

শম াৰ 

শকন্বলা 

শম াৰ ব্া 

১০০০ 

শম াৰ 

*** 

 

সটঠক শৈি 

িুল শৈি 


