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সারাাংশ 

ধশক্ষার লক্ষয 

বশিার্থীরা উৎিােযনর জনয এিং রয়োজনী়ে জটিল বেযেমগুবল যা খােয উৎিােন করযি হযি 

এিং এই বেযেমগুবল কীভাযি ঘবনষ্ঠভাযি বিশ্বজযু়ে মানুযষর জীিনযক রভাবিি করযি িা িুঝযি 

িারযি। বশিার্থীরা আমাযের রাকৃবিক েম্পে এিং জবম এিং জযলর উির - জীিযনর অ্নযানয 

েমস্ত িরযের রবি ননবিক েৃটিভবি নিবর করযি এিং দিকেই জনয আমাযের গ্রহযক েংরিে / 

েংরিে করার জনয আমাযের োিারে োব়েত্ব দিাঝযি। 

পাঠের ভাঙ্গন 

পাে ১ খািাযরর উৎে 

পাে ২ অ্বিবর্থ িক্তা েহ কৃষক েংসৃ্কবি 

পাে ৩ গািিালা বকভাযি িৃক্রি কযর 

পাে ৪   ক্লাে িাগান 

পাে ৫   কমযেক্স বেযেযম খািার: উিাবি আযলাচনা 

 ধশক্ষার উঠেশয 

● বশিার্থীরা একটি নিুন বিষ়ে েম্পযকজ বশখযি এিং িাযের েমি়েেীযের োযর্থ জ্ঞান ভাগ 

করযি। 

● দকানও েমেযা কীভাযি িাযের বনজস্ব জীিনযক রভাবিি কযর দে েম্পযকজ বশিার্থীরা 

েমাযলাচনা করযি। 

● বশিার্থীরা একটি চূ়োন্ত িেয উৎিােন করযি েহিাঠীযের োযর্থ কাজ কযর, একটি হযান্ড-

অ্ন রকযে অ্ংশ দনযি। 

  



 

 

শ্রেধি ৩ পাে ১ 

"খািাযরর উৎে” 

 

সময়: ৬০ বমবনি 

ধিষয়: বিজ্ঞান, োমাক্রজক গযিষো, স্বাস্থ্য 

মানদণ্ড: োবরদ্র্য বিযলাি (এেবিক্রজ ১); িুো মুক্রক্ত (এেবিক্রজ ২); েুস্বাস্থ্য এিং কলযাে (এেবিক্রজ ৩); 

োব়েত্বশীল উৎিােন  এিং খরচ (এেবিক্রজ ১২) 

 

সাংধক্ষিসার এিাং মূলনীধি: বশিার্থীরা িাযের খািাযরর উৎে, দযখাযন এগুবল এযেযি দেগুবল বনয়ে 

আযলাচনা করযি এিং িাযের খািারটি বিশ্বিযািী োবরদ্র্য এিং িুিার েমেযাগুবলর োযর্থ েম্পবকজি 

করযি। 

 

ধনঠদেশনামূলক লক্ষয: বশিার্থীরা বিশ্বিযািী খাযেযর িার্থ জযকযর একটি উিলবি গয়ে িুলযি এিং বিবভন্ন 

রেযি খােয বিিরে েম্পবকজি োমযিার বিষ়েগুবল িুঝযি িারযি। 

 

অনুিািনমূলক লক্ষ:  

• খামার দর্থযক দিবিযল খািার েরিরাযহর দিযে জটিল রযুক্রক্ত এিং বিিরে শৃঙ্খলা জব়েি। 

• অ্নযানয েংসৃ্কবির দলাযকরা দভৌগবলক নিবশিযগুবলর িাশািাবশ অ্যাযক্সযের েমেযার কারযে 

বিবভন্ন খািার খান। 

• বিবভন্ন খািাযর অ্যাযক্সে (িা অ্যাযক্সযের অ্ভাি) স্বাস্থ্য এিং োবরযদ্র্যর মযিা অ্েমিার োযর্থ 

েম্পবকজি। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ:  

• আমাযের খােয দকার্থা দর্থযক আযে? 

• দকন বিবভন্ন েংসৃ্কবি বিবভন্ন খািার গ্রহে কযর? 

• কীভাযি োরা বিযশ্ব খােয অ্যাযক্সে অ্েমভাযি বিিরে করা হ়ে? 

 

ধশক্ষার্থী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষার্থীরা অনুিািন করঠি পারঠি) 

• খােয উৎিােন উৎে বচবিি করযি 

• খােয েংসৃ্কবিযি িার্থ জকয এিং িুলনা িুলনা করযি  

• োরা বিযশ্ব খােয এিং িুটির োযর্থ েম্পবকজি অ্নযায়ের বিষয়ে আযলাচনা করযি 

 

 

 



 

 

মূলযায়ন:   

• িাঠ দশযষ চূ়োন্ত রযের উত্তর ১-২ িাকয 

• বশিার্থীযের দ্বারা নিবর খােয উৎিােন মানবচে 

 

কম েিারা:   

★ ভূবমকা (১০ বমবনি): আজ মিযািযভাযজর জনয কী আযি?  

• আিবন কী বনয়ে এযেযিন / সু্কল মিযািযভাজযনর জনয সু্কল কী রস্তাি দে়ে িার একটি বচে 

িে জনা এিং অ্ঙ্কন করুন। আিবন দকান িরযের খািার খাযেন? এই খািারগুবল (মাটি, একটি 

রােী ইিযাবে) দকার্থা দর্থযক এযেযি? 

• দিামার খািার আজ দকার্থা দর্থযক এযলা? আিনার দেি দর্থযক (ফাম জ) দযবেযক এটি শুরু হয়েবিল 

দেখান দর্থযক খািারটি দিযি কী ঘযিবিল? 

• বশিক বশিার্থীযের চারটি েযল (ফল, শাকেব্জী, দরাটিন, শেয) বিভক্ত একটি স্বাস্থ্যকর দেি 

আকঁযিন। এটি িাযের িরিিী ক্রি়োকলাযি খােয গ্রহযের দিযে নিষময বিযেষে করযি 

েহা়েিা করযি। 

 

★ কম জ # ১ (২০ বমবনি): বচে বিযেষে 

 

• বশিার্থীযের বিবভন্ন আয়ের অ্িস্থ্ার দেশগুবল েহ বিযশ্বর বিবভন্ন দেশ দর্থযক েশটি 

মিযািযভাজযনর িবি (িা বলবখি কািজ / অ্ঙ্কন) বেন। বকিু মিযািযভাজযন দরাটিন িা ফযলর 

অ্ভাি হযি, উোহরেস্বরূি, িা েযিমাে দকানও খািাযরর োযর্থ দেি র্থাকযি, অ্নযরা উিযচ ি়ো 

িা রচুর িবরমাযে র্থাকযি। 

● িেযিি ১: অ্ংশীোর কাজ (৫ বমবনি): অ্ংশীোরযের মযিয, বশিার্থীরা দকান সু্কল 

মিযািযভাজগুবল েু-দগালাকার এিং দকান স্বাস্থ্যকর খািাযরর উিাোনগুবল অ্নুিবস্থ্ি িা েনাক্ত 

করযি িাযের স্বাস্থ্যকর দেিটি িযিহার করযি। বশিার্থীরা খািাযরর িবিগুবলযক মাযনর উির 

বভবত্ত কযর িািাই কযর দরঙ্ক করযি। (৫ বমবনি) 

 

● িেযিি ২: গররুি ও়োকজ (৩ বমবনি): চারজযনর গররুযি বশিার্থীরা কীভাযি এিং দকন িারা 

খািারটি কীভাযি োক্রজয়েবিল িা িুলনা করযি। বশিার্থীরা িার্থ জকয এিং োিারে িিন্দগুবল দনাি 

করযি এিং িাযের বচন্তাভািনা ভাগ করযি।  

 

● িেযিি ৩: িুযরা ক্লাে (১২ বমবনি): বশিার্থীরা ভাগ কযর দনও়োর জনয দকান দেশগুবল 

দিয়েবিল এিং দকানটির অ্ভাি রয়েযি দেগুবল ভাগ কযর দে়ে।  

 

 



 

 

● আঠলাচনার প্রশ্নসমূহ: 

o এই দেশগুবলর খামার েম্পযকজ আিবন কী অ্নুমান করযি িাযরন? 

o এই দেশগুবলযি কী িরযের খািাযরর অ্যাযক্সে রয়েযি িযল মযন হ়ে? 

o আিনারা দকন ভাযিন দয বকিু জা়েগা়ে অ্যনযর দচয়ে দিবশ খািার রয়েযি? 

o িুিািজ অ্িস্থ্া়ে আিবন দকমন অ্নুভি করযিন? আিবন দফাকাে করযি েিম? 

o আিবন কীভাযি িুিািজ অ্িস্থ্া়ে সু্কযল কারও মযনাযযাগযক রভাবিি করযি িাযরন িযল 

মযন কযরন? 

 

★ কম জ # ২ (২০ বমবনি): খােয উৎিােন মানবচে 

 

● দিাোর দিিাযর দিাি েলগুবলযি বশিার্থীরা একটি মানবচে অ্ঙ্কন কযর (নীযচর বশিার্থীযের 

জনয েংস্থ্ানেমূযহর উোহরে দেখুন) খািাযরর েরিরাহ দচইযনর োযর্থ িবরচ়ে কবরয়ে দেও়ো 

হযি। বশিক আজ বশিার্থীযের মিযািযভাজযন বশিার্থীযের ক্রজজ্ঞাো করযিন দয িাযের কী 

িেযিিগুবল কেনা করা উবচি দেবে বহোযি, বশিক মানবচযের জনয একটি রূিযরখা নিবর 

করযিন এিং বশিার্থীযের েলিিভাযি রক্রি়োটি আকঁযি এিং দলযিল করাযিন। 

 

উপসাংহার / মূলযায়ন: বশিার্থীরা বনম্নবলবখি রযের উত্তর বলখযি… 

• খামার দর্থযক আিনার দিবিযল খািার কীভাযি িাও়ো যা়ে? 

• বিবভন্ন জা়েগা়ে বকিু খািার দকন অ্েম? 

 

ধশক্ষার্থী সহায়ক:  

● বিবভন্ন দেযশ সু্কল লাযের িবি: http://tiny.cc/G3L1R1 

● একটি স্বাস্থ্যকর দেি: http://tiny.cc/G3L1R2 

● খামার দর্থযক দিবিল রক্রি়োটির বচে: http://tiny.cc/G3L1R3 

 

ধশক্ষক সহায়ক:  

● দকন খােয উিরে দশখাযনা গুরুত্বিূে জ: http://tiny.cc/G3L1R4   

http://tiny.cc/G3L1R1
http://tiny.cc/G3L1R2
http://tiny.cc/G3L1R3
http://tiny.cc/G3L1R4


 

 

শ্রেধি ৩ পাে ২ 

"কৃষক েংসৃ্কবি এিং অ্বিবর্থর িক্তা" 

 

সময়: ৬০ বমবনি  

ধিষয়: বিজ্ঞান, োমাক্রজক বশিা 

মানদণ্ড: োবরদ্র্য বিযলাি (এেবিক্রজ ১); িুো মুক্রক্ত (এেবিক্রজ ২); েুস্বাস্থ্য এিং কলযাে (এেবিক্রজ ৩);  

যযর্থাবচি কম জ এিং অ্র্থ জননবিক রিৃক্রি (এেবিক্রজ ৮); দিকেই শহর ও েমাজ (এেবিক্রজ ১১); জলিা়ুে 

কায জিম (এেবিক্রজ ১৩); স্থ্লজ জীিন (এেবিক্রজ ১৫) 

প্রিয়ঠন: বচবহযরা দযাবশো 

 

সাংধক্ষিসার এিাং মূলনীধি: বশিার্থীযের বিশ্বজযু়ে বিবভন্ন কৃবষযিযের েংসৃ্কবি েম্পযকজ দশখাযনা হযি, 

কাযির দকানও েম্প্রোয়ের কাি দর্থযক কৃবষকাযজর েখযল র্থাকা একজন রাপ্তি়েযস্কর োযর্থ 

আলািচাবরিা এিং িাযের োযর্থ কযর্থািকর্থযন জব়েয়ে ি়েযিন। 

 

ধনঠদেশনামূলক লক্ষয: এই িাঠ দশযষ বশিার্থীরা অ্নুিািন করযি িারযি … 

• বিশ্বজযু়ে বিবভন্ন িরযের কৃবষর একটি িারো অ্জজন করযি 

• কৃবষযি দিশা েম্পযকজ দিাঝাি়ো িৃক্রি করযি 

 

অনুিািনমূলক লক্ষ:   

• বিশ্বজযু়ে বিবভন্ন িরযের কৃবষ এিং উৎিােন উিকরে রয়েযি। 

• িার্থ জকয োংসৃ্কবিক, োমাক্রজক এিং অ্র্থ জননবিক কারে দর্থযক শুরু কযর। 

• আিনার বনযজর েম্প্রোয়ের মযিয এমন িযক্রক্ত আযিন যারা কৃবষযি কাজ কযরন। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

• বিশ্বজযু়ে বিবভন্ন িরযের কৃবষ িেয কী কী? 

• কীভাযি বিশ্বজযু়ে খািার নিবর হ়ে? 

• বিবভন্ন েংসৃ্কবিযি েমাজ কৃবষযি কী ভূবমকা িালন কযর? 

• আিনার বনযজর েম্প্রোয়ের দলাযকর কাচঁা অ্বভজ্ঞিা কী কী কৃবষযি কাজ কযর? 

 

ধশক্ষার্থী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষার্থীরা অনুিািন করঠি পারঠি)  

• বিশ্বজযু়ে কৃবষযিযে িুলনা এিং নিোেৃশযগুবল িুলনা করযি 

• কৃবষযিযে দলাযকরা েম্প্রোয়ের মযিয দয ভূবমকা িালন কযর িা বচবিি করযি 

• িাযের েম্প্রোয়ের মযিয কৃবষযি কাজ কযর এমন দলাযকরা দয েমেযার মুযখামুবখ হযে িার 

োযর্থ েম্পবকজি এিং দজার দেযি 



 

 

 

মূলযায়ন: িৃর্থক রবিেবি এিং / অ্র্থিা অ্বিবর্থ স্পিকারযক দলখা বচটঠগুবল। 

 

কম েিারা: 

● ওঠপনার (৫ ধমধনট): 

○ আঠলাচনা: কৃবষযি যারা কাজ কযরন িাযের দক জাযন? িারা বক কযর? কীভাযি িারা 

খােয উৎিােন রক্রি়ো়ে জব়েি? েমাযজ িাযের ভূবমকা কী? 

 

● ভূধমকা (১৫ ধমধনট): 

○ উপস্থাপনা: বশিক বিশ্বজযু়ে বিবভন্ন িযক্রক্তযের োযর্থ িবরচ়ে কবরয়ে দেযিন যারা 

কৃবষযিে এিং িাযের স্থ্ানী়ে রক্রি়ো এিং ইেুযযি জব়েি (মাবকজন যুক্তরাষ্ট্র - 

কন জবফল্ডে, যন্ত্রিাবি; জািান - ভাি িযাবিজ, দিাি িবরিার বভবত্তক উৎিােন; ভারি - 

বচবন)। 

 

● মূল ইঠভন্ট (৩০ ধমধনট): 

○ অধিধর্থ িক্তা: দয দকউ কৃবষযিযে কাজ কযরন িাযক দেবেকযি কর্থা িলার জনয 

আমন্ত্রে জানাযনা হযি। আেশ জভাযি, এমন দকউ হযিন বযবন কৃবষর োযর্থ জব়েি একজন 

উযেযাক্তা মানবেকিা এিং কৃবষকাজ িবরচাবলি করার িিবি িবরিিজযনর েৃটি বনয়ে। 

○ প্রঠশ্নাত্তর: দেবেকযির বশিক অ্বিবর্থর িক্তা এিং বশিার্থীযের মযিয রযোত্তর ও ফযলা-

আি আযলাচনার েুযযাগ দেযিন। 

 

● প্রধিচ্ছধি (১০ ধমধনট): েমাবপ্ত মন্তিয এিং স্বিন্ত্র রবিেবি (অ্বিবর্থ স্পিকারযক জান জাল রাইটিং 

এিং / অ্র্থিা বচটঠ দলখা) 

 

ধশক্ষার্থী সহায়ক:  

● েয ও়োল্ডজ বফি েয মযান: http://tiny.cc/G3L2R1 

● ো বকি হু দচঞ্জ ো ও়োল্ডজ: http://tiny.cc/G3L2R2 

● ো দি ো দি়েন কুইি - http://tiny.cc/G3L2R3 

 

ধশক্ষক সহায়ক 

● ও়োল্ডজ  ফুি  রাইজ  (েরমান  িরলাউগ ): http://tiny.cc/G3L2R4 

● ক্রজবনউে  দিবহন্ড  ো  বগ্রন  দরভলুবশওন  (েরমান  িরলাউগ ): http://tiny.cc/G3L2R5 

● আরিান  ফারবমং আরউন্ড ো ও়োল্ডজ: http://tiny.cc/G3L2R6 

● অ্র্থ জনীবির মযিয কৃবষর গুরুত্ব: http://tiny.cc/G3L2R7 

http://tiny.cc/G3L2R1
http://tiny.cc/G3L2R2
http://tiny.cc/G3L2R3
http://tiny.cc/G3L2R4
http://tiny.cc/G3L2R5
http://tiny.cc/G3L2R6
http://tiny.cc/G3L2R7


 

 

● েিুজ ব্রঙ্কে দমবশন: http://tiny.cc/G3L2R8 

● কৃবষযি উযেযাক্তা - http://tiny.cc/G3L2R10 

● আযমবরকার কৃষকরা: http://tiny.cc/G3L2R14 

 

 

 

 

  

http://tiny.cc/G3L2R8
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http://tiny.cc/G3L2R14


 

 

শ্রেধি ৩ পাে ৩ 

“গািিালা কীভাযি িৃক্রি িা়ে” 

 

সময়: ৬০ বমবনি 

ধিষয়: জীিবিজ্ঞান, খােয বিজ্ঞান 

মানদণ্ড: িবরষ্কার জল এিং েযাবনযিশন (এেবিক্রজ ৬); োব়েত্বশীল উৎিােন  এিং খরচ (এেবিক্রজ ১২); 

জলিা়ুে কায জিম (এেবিক্রজ ১৩); স্থ্লজ জীিন (এেবিক্রজ ১৫) 

প্রিয়ঠন: মযাি ওযভনে 

 

সাংধক্ষিসার এিাং মূলনীধি: বশিার্থীরা উক্রিযের কীভাযি িৃক্রি এিং খােয উৎিােন কযর দেইোযর্থ 

মানুষ কীভাযি এই রক্রি়োটিযক রভাবিি করযি ও িবরিিজন করযি েিম হ়ে িা দিাঝার জনয উক্রিযের 

জীিনচিটি আবিষ্কার করযি। 

 

ণিঠদে শিামূলক লক্ষ্য: বশিার্থীরা গািিালা মানুযষর মনুষযেুলভ খািাযরর োফলয অ্জজন ও উৎিােন করার 

জনয কী কী েম্পে রয়োজন িা বশখযি এিং এই জ্ঞানটি একটি দেবেকি উেযান িবরকেনা করার জনয 

িযিহার করযি যা বনম্নবলবখি িাযঠ রয়োগ করা হযি। 

 

অনুিািনমূলক লক্ষ: উক্রিযের িবরষ্কার জল এিং িািাে, ভাল মাটি, েূয জাযলাক এিং খােয িৃক্রি এিং 

উৎিােন করার জনয যত্ন রয়োজন। আমরা দয খািারটি খাই িা জটিল িাস্তুিযন্ত্রর োযর্থ িরির েংযুক্ত 

যা মানুযষর ইবিিাচক িা দনবিিাচক উিায়ে রভাবিি করার িমিা রাযখ। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ:  

• গািগুবল কীভাযি আমাযের খাও়ো খােয উৎিােন কযর? 

• িাযের িা়োর কী েরকার? 

• কীভাযি আমরা গািগুবলযক িা়েযি োহাযয করযি িাবর? 

 

ধশক্ষার্থী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষার্থীরা অনুিািন করঠি পারঠি) 

• গাযির জীিনচযির িািগুবল এিং একটি উক্রিেযক দয বিবভন্ন উিরেযক বিকবশি করার 

রয়োজন হযি িা েনাক্ত করযি (উোাঃ িবরষ্কার িািাে এিং জল, ভাল মাটি, েূয জাযলাক, যত্ন 

ইিযাবে) 

• উক্রিযের যত্ন দনও়োর জনয িারা বনযি িাযর এমন েহজ িেযিিগুবল েনাক্ত করযি 

• এই জ্ঞানটি একটি দেবেকি উেযান িবরকেনা করার জনয িযিহার করযি যা বনম্নবলবখি িাযঠ 

রয়োগ করা হযি 

 



 

 

মূলযায়ন:  

• বশিার্থীরা িাগানটি িবরকেনা করার োযর্থ োযর্থ অ্নানুষ্ঠাবনক দচকগুবল উিলবি করা হযি 

• জীিনচি বচে 

 

• উেযান িবরকেনা 

 

কম েিারা: 

● হুক: প্রধিধিম্ব এিাং আঠলাচনা (১০ ধমধনট) 

○ বশিক িূি জিিী িাযঠর কৃষযকর ভ্রমযের রবিেবিযি দেেীর দনিৃত্ব দেযিন। 

○ বশিক কৃষকযের বিবভন্ন িরযের খােয কীভাযি খািার িা়ো়ে, কীভাযি খােয িা়ো়ে এিং 

কীভাযি মানুষ োহাযয করযি েিম হযি িাযর িার আযলাচনার বেযক িবরচাবলি কযর, 

এমন রযের োযর্থ বশিার্থীযের বনযেজশ দেযি 

 

● আধিষ্কার করুন: উদ্ভিদ জীিন চক্র (২০ ধমধনট) 

○ বশিক িাঠটিযক গাযির জীিনচযির অ্যেষযে রূিান্তবরি করযিন। বিষ়েটি 

উিস্থ্ািযনর জনয রস্তাবিি মািযমগুবলর মযিয িাচ্চাযের িই এিং বভবিও বক্লিগুবল 

অ্ন্তভুজক্ত রয়েযি যা একটি উক্রিযের জীিনচি এিং কীভাযি দলাযকরা গািগুবলযক িৃক্রি 

করযি েহা়েিা করযি িাযর িা দেখা়ে। 

○ গাি গাযির বিবভন্ন অ্ংশ এিং িার বিবভন্ন িরযের আযলাচনা়ে বশিক ক্লাযের দনিৃত্ব 

দেযিন, উক্রিেযক শক্রক্তশালী এিং স্বাস্থ্যকর িৃক্রির জনয রয়োজনী়ে ক্রজবনেগুবলর উির 

আযলাকিাি কযর। 

○ ঐদ্ভচ্ছক দ্ভক্রয়াকলাপ: বশিার্থীযের দিাঝাি়ো মূলযা়েন করার জনয, গািিালা কীভাযি 

গািগুবল িৃক্রি এিং খােয উৎিােন কযর এিং িাযের কী করা েরকার িা দিাঝাযি 

বশিার্থীরা উক্রিে জীিনচযির বচেগুবল আকঁযি। 

● সাংঠ াগ: একটট ক্লাস গাঠডেন ধডজাইন (২০ ধমধনট) 

○ বশিার্থীরা িাযের বনজস্ব িাগান আকঁযি এিং বিজাইন করযি, যাযি উক্রিেটি িা়েযি 

িাযর িা বনক্রিি করার জনয িারা কী করযি িাযর িার একটি িবরকেনা েহ। 

○ বশিার্থীযের অ্ংশীোরযের িা দিাি েযল িাযের িবরকেনা ভাগ কযর দনও়োর জনয 

আমবন্ত্রি করা হযি। 

 

● পধরকল্পনা: ১০ ধমধনট 

○ বশিক আযলাচনার জনয ক্লােটি আিার বফবরয়ে আনযিন এিং একটি ক্লাে িাগান 

নিবরর জনয িরিিী িাযঠর িবরকেনাটি বশিার্থীযের িযাখযা করযিন। 

 



 

 

ধশক্ষার্থী সহায়ক:  

● ধভধডও ধক্লপ: 

○ এটি কীভাযি িৃক্রি িা়ে: http://tiny.cc/G3L3R1 

○ খােয কীভাযি িৃক্রি কযর: http://tiny.cc/G3L3R2 

○ িীজ দর্থযক ফুল িয জন্ত: http://tiny.cc/G3L3R3 

● িাচ্চাঠদর িই: 

○ এবির িাগান এিং ক্রজবনেগুবল কীভাযি িা়োযনা যা়ে: http://tiny.cc/G3L3R4 

○ দিবিযলর রর্থম মির: http://tiny.cc/G3L3R5 

○ গাজযরর িীজ: http://tiny.cc/G3L3R6 

 

● অনলাইন অঠেষি: 

○ দগ্রি েযান্ট এযস্কি: http://tiny.cc/G3L3R7 

○ একটি উক্রিযের অ্ংশ: http://tiny.cc/G3L3R8 

 

ধশক্ষক সহায়ক: 

● উদযান পধরকল্পনা এিাং গাইড: 

○ সু্কল উেযান নিবর: http://tiny.cc/G3L3R9 

○ বশিার জনয উেযান: http://tiny.cc/G3L3R10 

● অনযানয উৎস: 

○ উক্রিে অ্ংশ: http://tiny.cc/G3L3R11 

○ কৃবষ োিরিার িাঠযিম: http://tiny.cc/G3L3R12   

http://tiny.cc/G3L3R1
http://tiny.cc/G3L3R2
http://tiny.cc/G3L3R3
http://tiny.cc/G3L3R4
http://tiny.cc/G3L3R5
http://tiny.cc/G3L3R6
http://tiny.cc/G3L3R7
http://tiny.cc/G3L3R8
http://tiny.cc/G3L3R9
http://tiny.cc/G3L3R10
http://tiny.cc/G3L3R11
http://tiny.cc/G3L3R12


 

 

শ্রেধি ৩ পাে ৪ 

"ক্লাে গাযিজন" 

 

সময়: ৬০+ বমবনি 

ধিষয়: োমাক্রজক বশিা, জীিন েিিা 

মানদণ্ড: োবরদ্র্য বিযলাি (এেবিক্রজ ১); িুো মুক্রক্ত (এেবিক্রজ ২); েুস্বাস্থ্য এিং কলযাে (এেবিক্রজ ৩); 

যযর্থাবচি কম জ এিং অ্র্থ জননবিক রিৃক্রি (এেবিক্রজ ৮); দিকেই শহর ও েমাজ (এেবিক্রজ ১১); জলিা়ুে 

কায জিম (এেবিক্রজ ১৩); স্থ্লজ জীিন (এেবিক্রজ ১৫) 

প্রিয়ঠন: কযাবে ফুয়েনমা়ের 

 

সাংধক্ষিসার এিাং মূলনীধি: এই িাঠটি িাঠ ৩ ়ে নকশা করা ক্লাে গাযিজন িাস্তিা়েযনর চারিাযশ দকন্দ্র 

স্থ্ািন করযি। এটি েৃজনশীলিা, েংস্থ্া এিং কযম জর িাশািাবশ স্ববনভজরিা এিং েম্প্রো়ে বিকাযশর রচার 

করযি। 

ধনঠদেশনামূলক লক্ষয: এই িাঠ দশযষ বশিার্থীরা অ্নুিািন করযি িারযি…  

• েংসৃ্কবি নিবচযেযর রবি একটি উিলবি, দকৌিূহল এিং েিা গয়ে িুলযি 

• টিম ও়োকজ এিং েম্প্রোয়ের বিকাযশর অ্নুশীলন করযি 

• হযান্ডে অ্ন রকেটি িাস্তিা়েযনর জনয িাযের বনজস্ব েংস্থ্া িযিহার করযি 

পারদধশ েিা:  

• স্ব-রবিবিম্ব, িবরচ়ে গঠযনর বভবত্ত এিং োংসৃ্কবিকভাযি মানুযষর বমর্থক্রি়ো, জবম এিং জযলর 

উির জীিযনর রূিগুবল - এর বভবত্ত বহোযি োংসৃ্কবিক নিবচেয এিং বিশ্ব েংসৃ্কবির রবি েিা, 

দকৌিূহল, এিং েিা গয়ে িুলযি এিং আমাযের েংরিে / েংরিযের আমাযের োব়েত্ব দিাযঝ 

দিকেই জনয গ্রহ। 

• আস্থ্া এিং েহযযাবগিা, শালীন এিং লাভজনক কম জেংস্থ্াযনর উিাোনগুবল এিং স্থ্ানী়েভাযি 

এিং বিশ্বিযািী উভ়েই েম্পকজ নিবর এিং দিকেই করা দকন গুরুত্বিূে জ িা িুঝযি হযি। 

• অ্র্থ জনীবি এিং আবর্থ জক েম্পকজ, বিজ্ঞান, রযুক্রক্ত, দিিা বিযেষে এিং স্বাযস্থ্যর েিিা অ্জজন করযি 

যা বশিার্থীযের িাস্তি বিযশ্বর েমেযাগুবল েমািান করার অ্নুমবি দেযি। 

• দভাক্তা, িযিো়ে, বিজ্ঞানী, নীবি বনি জারক, গযিষক, খুচরা িযিো়েী, বমবি়ো এিং উন্ন়েন 

েহযযাবগিা েংস্থ্াগুবলর মযিা বিবভন্ন ভূবমকার েৃটিযকাে দর্থযক েমেযার (জল, শক্রক্ত এিং খােয) 

েমেযার েমািান বিযেষে ও গযিষো করযি। 

অনুিািনমূলক লক্ষ: বশিার্থীরা টিম ও়োকজ এিং েহযযাবগিার িাশািাবশ এযজক্রন্স এিং একটি রকে 

িবরকেনা িাস্তিা়েযন িেযিযির গুরুত্ব িুঝযি িারযি। 

 

 

 



 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

• িাগান িাস্তিা়েযনর েম়ে দক দকান কাজ করযি? 

• িাযের কাজটি েম্পন্ন করযি িারা কী দকৌশল িযিহার করযিন? 

• আমাযের িাগানটিযক েুস্থ্ রাখযি আমাযের কী করযি হযি? 

• এই কাযজর জনয দক োব়েত্ব দনযি? 

• আমাযের িাগান কীভাযি আমরা কৃবষকাজ েম্পযকজ বশযখবি িার দচয়ে আলাো / আলাো? 

• কীভাযি আমরা আমাযের িাগানটি আমাযের সু্কল / েম্প্রোয়ের োযর্থ ভাগ করযি িাবর? 

 

ধশক্ষার্থী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষার্থীরা অনুিািন করঠি পারঠি):  

• িাঠ ৩ এ িবরকেনা করা িাগান নকশা িাস্তিা়েন করযি 

• িাগান নিবরযি িার বনি জাবরি কাজটি েমূ্পে জ করযি 

• িাযের বনি জাবরি কাজগুবল দশষ করার েযি জাত্তম উিা়ে বেিান্ত দনও়োর দিযে িাযের বনজস্ব 

েংস্থ্াটি অ্নুশীলন করযি 

• এযক অ্িযরর োযর্থ িাযের কাজগুবল েমূ্পে জ করযি েহা়েিা করার জনয জব়েি র্থাকযি 

 

মূলযায়ন: বশিকরা িাগানটির িবরকেনা / নকশার োযর্থ েমূ্পে জ উেযানটি িুলনা করযিন। 

 

কম েিারা: 

● হুক (৫-১০ ধমধনট): িাগান নকশা এিং বনি জাবরি কায জাবে িয জাযলাচনা করযি। বশিার্থীরা কীভাযি 

িাযের কায জ েম্পােন করযি িা িবরকেনা়ে ৫-১০ বমবনি িয়ে করযি। 

● মূল ইঠভন্ট (৫০ ধমধনট): বশিার্থীরা এযক অ্িযরর এিং বশিযকর েহা়েিা়ে িাগান িবরকেনা 

অ্নুযা়েী িাযের বনি জাবরি কাজ দশষ করযি। 

● উপসাংহার (৫ ধমধনট): বশিার্থীরা িবরকেনাটি অ্নুোযর উেযানটি চযল দগযি িযল মযন কযরন 

এিং োর্থীযের োযর্থ আযলাচনা করার জনয ৫ বমবনি িয়ে করযিন। 

○ ভাল বক হয়েযি? 

○ িারা দকান চযাযলযঞ্জর মুযখামুবখ হয়েবিল? 

○ িারা কীভাযি এই চযাযলঞ্জগুবল দমাকাযিলা কযরবিল? 

ধশক্ষক সহায়ক:  

● িা়েন্ত মন - সু্কল উেযান: http://tiny.cc/G3L4R1   

http://tiny.cc/G3L4R1


 

 

শ্রেধি ৩ পাে ৫ 

"কমযেক্স বেযেযম খািার: হাকজযনে আযলাচনা" 

 

সময়: ৬০ বমবনি 

ধিষয়: োমাক্রজক বশিা, জীিবিজ্ঞান, খােয বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, অ্র্থ জনীবি 

মানদণ্ড: োবরদ্র্য বিযলাি (এেবিক্রজ ১); িুো মুক্রক্ত (এেবিক্রজ ২); েুস্বাস্থ্য এিং কলযাে (এেবিক্রজ ৩); 

Clean Water and Sanitation (SDG ৬); যযর্থাবচি কম জ এিং অ্র্থ জননবিক রিৃক্রি (এেবিক্রজ ৮); বশে 

উিািন এিং অ্িকাঠাযমা (এেবিক্রজ ৯);  

অ্েমিা হ্রাে (এেবিক্রজ ১০); দিকেই শহর ও েমাজ (এেবিক্রজ ১১); োব়েত্বশীল উৎিােন এিং খরচ 

(এেবিক্রজ ১২ স্থ্লজ জীিন (এেবিক্রজ ১৫); লিয িূরযে অ্ংশীোবরত্ত (এেবিক্রজ ১৭)  

 

প্রিয়ঠন: বিোন িাউটিস্তা 

 

সাংধক্ষিসার এিাং মূলনীধি: বশিার্থীরা িাযের ক্লাে গাযিজন রকেটি কেনা, িবরকেনা ও িাস্তিা়েন 

করার িযর, ক্লােটি িাযের ক্রি়োকলাযির রবিফলন ঘিা়ে এিং এটিযক োবরদ্র্য, িুিা, ভাগাভাবগ, িাজার 

এিং নযা়েবিচাযরর মযিা স্থ্ানী়ে এিং বিশ্বিযািী েমেযার োযর্থ যুক্ত করযি। 

 

ধনঠদেশনামূলক লক্ষয: বশিার্থীরা খােয িৃক্রি, িাজার, েুবভজি এিং োবরযদ্র্যর দগৌে রভািগুবল বচবিি 

করযি, বিযিচনা করযি এিং েমািান করযি েিম হযি। 

 

অনুিািনমূলক লক্ষ: খােযিৃক্রি এিং দেিন এমন জটিল বেযেমগুবলর োযর্থ গভীরভাযি েংযুক্ত রয়েযি 

যা বিশ্বজযু়ে রবিটি মানুযষর জীিনযক ঘবনষ্ঠভাযি রভাবিি কযর এিং এই বিবভন্ন িযিস্থ্ার আন্তাঃিযিস্থ্া 

মানিাবিকার, দিকেইিা এিং নিবশ্বক োমযিার জনয রভাি দফযল। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

• আমাযের ক্লাে িাগানটি নিবরর িযর, এমন একটি খামার বিজাইন করা কিিা কটঠন দয িুযরা 

সু্কলটিযক খাও়োযনা হয়েবিল? িুযরা শহর? 

• যবে আমরা এই খামারটি নিবর কযর র্থাবক িযি আমরা যবে দকানও খােয জন্মাযি না িাবর িযি 

কী হযি? 

• আমাযের িাগান নিবর করার জনয িা এটি রিোযিিে করার মযিা িয জাপ্ত অ্র্থ জ না র্থাকযল কী 

হযি? 

• চিুর্থ জ দেবের দেবে যবে অ্নয িরযের িাগান নিবর কযর এিং আমাযের খােয িৃক্রি কযর িযি 

িাযের না হ়ে, আমরা িাযের কীভাযি োহাযয করযি িাবর? 



 

 

• বকিু উিা়ে কী কী িা আমরা বনক্রিি কযর বনযি িাবর দয আমাযের েিার আযগই িয জাপ্ত খািার 

র্থাকযি? 

 

ধশক্ষার্থী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষার্থীরা অনুিািন করঠি পারঠি):  

খােয উৎিােন এিং িযিহাযরর েংলগ্ন েমেযাগুবল েম্পযকজ গভীর আযলাচনা়ে অ্িোন রাখযি দশষ ৪ টি 

িাযঠর উির িাযের অ্বভজ্ঞিাগুবল আকঁযি। 

একটি অ্ন়ে আযলাচনা়ে জব়েি হযি: 

○ বশিক উিযরাক্ত রয়োজনী়ে রেগুবলযি রস্তাবিি বহোযি চযাযলক্রঞ্জং, ওযিন-এন্ড 

রেগুবল দিাজ করযিন 

○ বশিার্থীরা এই রেগুবলর উত্তর দেযি এিং বিিকজ বিনযাযের িবরিযিজ আযলাচনা়ে এযক 

অ্িযরর জিাি দেযি। 

● আযলাচনা়ে অ্িোন: 

○ বশিকরা বনক্রিি করযি দয ১০০% বশিার্থীরা আযলাচনা়ে যুক্ত হ়ে এিং এটি বনবেজি 

বশিার্থীযের দ্বারা আবিিিয বিস্তার কযর না। 

○ যবে বশিার্থীরা এর আযগ েযিটিক িা হাকজযনে আযলাচনার মুযখামুবখ না হ়ে িযি 

েম়েটি রিযাশা এিং বন়েযমর িাইযর বগয়ে কািাযি হযি। 

● এযক অ্িযরর অ্িোযনর রবি ইবিিাচক েৃটিভবি রাখযি এিং িাযের বশিাযক িৃহত্তর, নিবশ্বক 

েমেযার োযর্থ েংযুক্ত করযি। 

 

মূলযায়ন: 

● িাযঠর মযিয উভ়েই অ্নানুষ্ঠাবনক, নজবিক মূলযা়েন বশিযকর দ্বারা (বনবেজি বশিার্থীযের 

আকষ জেী়ে অ্িোযনর বেযক লিয করা) িাশািাবশ বশিযকর েুটি আনুষ্ঠাবনক মূলযা়েনও অ্ন্তভুজক্ত 

র্থাকযি। 

● যবে িারা এটি করা দিযি দন়ে, বশিক আযলাচনার মানটি বনি জারযের জনয একটি রুবব্রক িযিহার 

কযর দেবেটিযক একটি গররুি বহোযি "দগ্রি" করযিন: 

○ েি বশিার্থী বক কর্থা িযলবিল? 

○ ক্লাে বক িবিক এ র্থাকযলা? 

○ মযনাভাি বক ল়োইয়ের দচয়ে ইবিিাচক বিল? 

● বশিযকর বশিার্থীরা বলবখিভাযি এক িা েুটি রয়োজনী়ে রযের উির েংবিপ্তভাযি রবিবিবম্বি 

করযি; এই রবিেবিগুবল িযর বশিক দ্বারা মলূযা়েন করা হযি। 

 

কম েিারা: 

● ভূধমকা (৫ ধমধনট): 



 

 

○ বশিক বশিার্থীযের িুক্রঝয়ে দেযিন দয ক্লাযের েম়েটি িারা এখন িয জন্ত যা বকিু বশযখযি 

িার রবিফলযনর জনয বনযিবেি হযি। 

○ বশিক দেই িৃযত্ত বশিকযক অ্ন্তভুজক্ত কযর একটি িৃযত্ত িাযের দিস্ক / আেনগুবল 

েস্পিি করার জনযও বশিার্থীযের বনযেজশ দেযিন। 

 

● আঠলাচনা (৩০ ধমধনট): 

○ বশিক উিযর িবে জি ৫ টি রয়োজনী়ে রেগুবলর আযলাচনার দনিৃত্ব দেযিন। 

○ বশিার্থীরা এযক অ্িযরর বচন্তা়ে জব়েি র্থাকযি, বশিযকর োযর্থ দকিল আরও আযলাচনা 

িা চযাযলক্রঞ্জং বিিৃবি দেযি। 

 

● সাংধক্ষি ধিিরি / উপসাংহার (১০ ধমধনট): 

○ বশিক আজযকর আযলাচনার বিষয়ে ক্লাযের োযর্থ কয়েক বমবনি কর্থা িলযি এিং 

বশিার্থীযের িাযের দকমন লাগযি িা কী বশযখযি িা ভাগ কযর দনও়োর েুযযাগ দেযি। 

○ ক্লাে িা়োর আযগ, রবিটি বশিার্থী একটি বিষ়ে বলযখ রাখযি যা িারা আযলাচনার মািযযম 

বশযখবিল যা িারা আযগ দজযন িা বিযিচনা কযরবন। 


