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সারাাংশ  

শশক্ষার লক্ষয  

 দশম শ্রেণীর  এর পাঠ্যক্রমটি শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র বোধের দিকে নিবদ্ধ থাকে। এই 

পাঠ্যক্রমগুলিতে শিক্ষার্থীরা  তাদের নিজস্ব মূল্যবোধগুলি চিহ্নিত করবে, কীভাবে তারা তাদের 

ক্রিয াকলাপের মাধ্যমে এই মূল্যবোধগুলি প্রকাশ করবে তা আবিষ্কার করবে এবং তাদের সম্প্রদায ের 

মধ্যে তারা কীভাবে বাস্তব-বিশ্ব সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে পারে তা দেখবে।  

 

পাঠের শিষয়িস্তু  

পাে ১  স্বয়াং আশি  

পাে ২  আিার সম্প্রদায়  

পাে ৩  বিশিক সিসযায় সািঞ্জসযপূর্ণ িতািত  

পাে ৪  আিাঠদর শিি  

পাে ৫  িাসশিক ককৌশল পশরকল্পনা  

 শশক্ষার উঠেশয  

 

● শিক্ষার্থীরা কীভাবে মূল্যবোধের সাথে ক্রিয াকলাপ সম্পর্কিত তা নিয ে সমালোচনা করবে এবং তারা 

কীভাবে সাধারণ পরিস্থিতিতে তাদের মূল্যবোধগুলি প্রচার করতে পারে তা অনুশীলন করবে। 

● শিক্ষার্থীরা তাদের সম্প্রদায ের একটি বাস্তব-বিশ্বের সমস্যার সাথে জড িত থাকবে, লোকদের সাথে 

কথা বলবে এবং তাদের নিজস্ব সমাধান বিকাশ করবে। 

● শিক্ষার্থীরা তাদের চূড ান্ত কাগজে আনুষ্ঠানিক লেখার অনুশীলন করবে। 

 



 

 

দশম শ্রেণী প্রথম পাে  
‘’স্বয়াং আশি’’  

 

সময় সীমা ঃ  ৬০শিশনট 

ধিষয়: শশল্প 

মানদণ্ড : দাশরঠযযর অিসান (এসশিশি 1);কু্ষদািুশি (এসশিশি 2); সুস্বাস্থ্য এিাং কলযার্(এসশিশি 3); 
গুর্গত শশক্ষা (এসশিশি 4); শলঙ্গ সিতা এিাং িশিলা ও কিঠয়ঠদর ক্ষিতায়ন (এসশিশি 5);  অসিতা 
হ্রাস(এসশিশি 10); শাশি, শিচার ও শশিশালী প্রশতষ্ঠান (এসশিশি 16); লক্ষযসিূঠির অাংশীদাশরত্ব 
(এসশিশি 17) 

শিিাইন কঠরঠেন: শযারন শিয়া শল 

 

সংধিপ্তসার এিং যুধি: এই পাঠের মধ্যে শিক্ষার্থীরা তাদের মূল্যবোধ আঁকবে এবং শ্রেণিকক্ষের সাথে ভাগ 

করে নেবে এবং সেই সম্প্রদায  এবং বিশ্বের পরিস্থিতি / স্থান / ঘটনাগুলি সনাক্ত করবে যেখানে এই মানগুলি 

বহন করা হচ্ছে এবং এর অভাব রয েছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষার্থী পারিবারিক সমর্থনকে সর্বাধিক 

এবং আলোচনার মাধ্যমে মূল্যবান হতে পারে, বুঝতে পারছেন যে জায গাগুলিতে পরিবারের সহায তার সর্বাধিক 

অভাব রয েছে তা এতিমখানা রয েছে। নিম্নলিখিত পাঠগুলিতে, শিক্ষার্থীরা তাদের চিহ্নিত সমস্যাগুলির 

সমাধানের জন্য সম্প্রদায , জাতি এবং বিশ্বের দিকে ঝুঁকবে এবং শেষ পর্যন্ত সমস্যাটি উল্লেখ করে একটি 

সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কাগজ লিখবে এবং তারা যে সমস্যার সমাধান করতে সবচেয ে বেশি আগ্রহী মনে 

হয  তার সমাধান প্রদান করবে। 

 

শিক্ষামূলক লক্ষয: 

 ● শিক্ষার্থীরা তাদের যে মূল্যবোধ রয েছে তার প্রতিফলন করে নিজেদের আরও ভালভাবে জানতে সক্ষম 

হবে। 

 ● শিক্ষার্থীরা অন্যান্য সহপাঠীর বিভিন্ন মূল্যবোধ সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা করতে শিখবে এবং এই 

পার্থক্যগুলিকে সম্মান করতে শিখবে। 

 ● শিক্ষার্থীরা তাদের সম্প্রদায , দেশ এবং / বা বিশ্বে যেখানে এই মানগুলির অভাব রয েছে তার ফাঁক / 

সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম হবে। 

লক্ষযগুশল ব াঝা: 

 ● লোকেরা বিভিন্ন মূল্যবোধ ধারণ করে এবং প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত নেওয ার জন্য তারা সেই মানগুলিতে 

কাজ করে। 

 ● ভিন্নভিন্ন মূল্যবোধকে সম্মান করা উচিত এবং যদি কিছু অসম্পূর্ণ বলে মনে হয  তবে শিক্ষার্থীদের 

দ্বন্দ্বগুলি বোঝার এবং সমাধানের জন্য গঠনমূলক সংলাপ করতে সক্ষম হওয া উচিত। 



 

 

প্রযয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

 ●মূল্যব োধ গুবল্ো কি কি? 

 ●আপনোর জী বনর স বেব়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যব োধগুবল্ো িী িী? 

 ● আমোবের মূল্যব োধগুবল্োর প্রকি কিন সবেিন হও়েো উকেি? 

 ●আমোবের সম্প্রেো়ে, জোকি এ ং /  ো ক বের কিোথো়ে আমরো আমোবের মূল্যব োধগুবল্ো  

  ●  োস িবর কেখবি পোই  ো নো 

 

 

শিক্ষার্থী বিখার উযেিয (শিক্ষার্থীরা সক্ষম হয ) / মূলযায়ন: 

 

উঠেশয  শতত সমূহ পযতঠিিনঠযাগ্য 
িমতা/আচরণ  

মূল্যায়ন  

মূল্যবোধগুলি কী কী 

এবং কেন তা 

গুরুত্বপূর্ণ,তা শিখা । 

 

 

সামগ্রিকভাবে ক্লাসের 

সকলকে একসাথে করে । 

  

শিক্ষার্থীরা বুঝতে 

পারবে যে মূল্যবোধগুলি 

কী এবং কেন তা 

গুরুত্বপূর্ন । 

 

 

 মূল্যব োধগুবল্ো কি এ ং    

কিন গুরুত্বপূর্ণ কিক্ষোথী কি িো 

 যোখযো িরবি পোবর? 

 

ব্যক্তিগত মূল্যবোধের 

প্রতিফলন এবং 

সনাক্তকরণ । 

  

 

স্বতন্ত্র  কাি  শিক্ষার্থীরা তাদের 

জীবনের একটি 

গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ  

চিহ্নিত করবে।  

. 

কিক্ষোথীরো িোবের জী বনর এিটি 

গুরুত্বপূর্ণ মূল্যব োধ কেকিি িরবি 

পোবর?  

 

অন্যান্য শিক্ষার্থীদের 

সাথে দলীয়কাজে   

সহযোগিতা করা । 

 

 

দলীয় কাি  শিক্ষার্থীরা তাদের 

নিজস্ব মূল্যবোধ 

জানাবে এবং  অন্যের 

মূল্যবোধ শুনবে, 

গঠনমূলক প্রতিক্রিয া 

জানাবে এবং সহায ক 

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। 

 

কিক্ষোথীরো কি এি সোবথ েল্ী়ে  

িোজ িরবি পোবর? 

 

এিজন কিক্ষোথী কি অনযোনয 

কিক্ষোথীর কিন্নকিন্ন  মূল্যব োধ সম্মোন 

িবর?  

 

কিক্ষোথী কি গঠনমূল্ি প্রকিকি়েো 

সর রোহ িবর এ ং / অথ ো 

সহো়েি প্রশ্ন কজজ্ঞোসো িবর? 



 

 

 

শিক্ষার্থীদের 

ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে 

বিশ্বের সাথে সংযুক্ত 

করা । 

 

 

দলীয় কাি  শিক্ষার্থীরা তাদের 

সম্প্রদায  / জাতি / 

বিশ্বের সমস্যাগুলি 

সনাক্ত করবে যা তাদের 

মানগুলির সাথে 

সামঞ্জস্য নয় । 

 

 

কিক্ষোথী কি িোবের  যকিগি 

মূল্যব োধ এ ং সম্প্রেো়ে / জোকি / 

ক বের মবধয সংব োগ স্থোপন িরবি 

পোবর? 

 

 

শিয়াকলাযের িম: 

 

সময়  ধিয়াকল্াপ  প্রশ্ন  

সিয় (২০ শিশনট)  প্রতিটি শিক্ষার্থীর হাতে এক 

টুকরো কাগজ তুলে দিন। 

শিক্ষার্থীদের ডান কলামের  

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পাঠ শুর ু

করুন। 

 

বেশ কয েকটি শিক্ষার্থীর 

প্রশ্নের উত্তর দেওয ার পরে, 

তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ গুলি 

প্রতিফলিত করতে এবং কাগজের 

খণ্ডে একটি মূল্যবোধ  আঁকতে 

বলুন। তাদের এমন দৃশ্য / ঘটনা / 

বিষয়  আঁকতে হবে যা  সেই 

মূল্যবোধটিকে সেরাভাবে  

উপস্থাপন করে। 

 

মোন কি? কিন িোরো গুরুত্বপূর্ণ 

? 



 

 

উপস্থ্াপনা / দলীয় আঠলাচনা 
(২০ শিশনট)  

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে 

বিভক্ত করুন (যথেষ্ট ছোট 

যেখানে শিক্ষার্থীদের একে 

অপরের সাথে মূল্যবোধ ভাগ করে 

নেওয ার সময  রয েছে)। 

শিক্ষার্থীদের একে অপরের মান 

অনুমান করতে বলুন। 

 

শিক্ষার্থীরা তাদের মূল্যবোধ 

ভাগ করে নিন। শিক্ষার্থীরা 

তাদের দলের মধ্যে তাদের 

মূল্যবোধগুলি ভাগ করে নেওয ার 

পরে, ডান কলামে প্রশ্নগুলি 

জিজ্ঞাসা করুন। শিক্ষার্থীদের 

তাদের দলের মধ্যে প্রশ্নগুলি 

আলোচনা করতে বলুন। 

 

আপনোর কি মবন হ়ে স োর মূল্যব োধ এিই 

থোবি? কিন অথ ো কিন ন়ে? 

 

কিন্নকিন্ন মূল্যব োধ থোিো কি ঠিি আবে? স  

মূল্যব োধ কি কি  সমোন ক ব েনো িরো উকেি? 

 

কিেু মূল্যব োধ  কে পরস্পর ক বরোধী হ়ে? 

কসবক্ষবে আমোবের িী িরো উকেি? 

 

দলীয় আঠলাচনা (১৫ শিশনট ) শিক্ষার্থীদের সম্প্রদায  / জাতি / 

বিশ্বের মূল্যবোধ সম্পর্কে 

জিজ্ঞাসা করুন, তারপরে ডান 

কলামে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা 

করুন। শিক্ষার্থীদের দলে দলে 

আলোচনা করুন। 

 

আমোবের সম্প্রেোব়ের কিোথো়ে আপকন কেখবি 

পোবেন ক  আপনোর ম়েল্যব োধটি I হোল্  

িবরবে  ো নো? 

 

কেবি আপকন কিোথো়ে কেখবি পোবেন ক  

আপনোর মূল্যব োধটি    হোল্ আবে  ো নো? 

 

পৃকথ ীবি আপকন কিোথো়ে কেবখন ক  আপনোর 

মূল্যব োধটি   হোল্ আবে   ো নো? 

 

সিাশি (৫ শিশনট)  কিছু স্বেচ্ছাসেবক তাদের অঙ্কন 

এবং তাদের মূল্যবোধ গুলি পুরো 

শ্রেণীর কাছে উপস্থাপন করুন। 

আমরো  খন পৃকথ ীবি এমন সমসযোগুকল্ কেখবি 

পোই  ো আমোবের জী বন গুরুত্বপূর্ণ  বল্ মবন 

হ়ে িোর ক পরীবি আমরো িী ির ? 

 



 

 

ডান কলামে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 

করুন। 

শিক্ষার্থীদের তাদের সম্প্রদায  

এবং বিশ্বে পরিবর্তন-নির্মাতা 

হতে উত্সাহিত করুন। 

 

 

● শিক্ষার্থীযের জনয সংস্থানসমূহ: 

● আপকন এ ং আপনোর মূল্যব োধ: http://tiny.cc/G10L1R1 

● পেন্দ এ ং মূল্যব োধ : http://tiny.cc/G10L1R2 

 

● শিক্ষকযের জনয সংস্থানসমূহ: 

● মূল্যব োধ কিক্ষোর পোঠযিম: http://tiny.cc/G10L2R3 

● কিক্ষোগি মূল্যব োধ গুকল্র কি়েোিল্োপ: http://tiny.cc/G10L2R4 

● কিক্ষোেোবনর শ্রদ্ধোর জনয পোঠ এ ং কি়েোিল্োপ: http://tiny.cc/G10L2R5 

● েকরে কিক্ষো পোবঠর পকরিল্পনো: http://tiny.cc/G10L2R6 

●  ু ি মূল্যব োধ পোবঠর পবক্ষ: oc http://tiny.cc/G10L2R7 

  



 

 

দশম শ্রেণী ধিতীয় পাে  
‘’আিার সম্প্রদায়’’  

 

সময় সীমা : ৬০ কমকনট 

শ ষয়: সোমোকজি কিক্ষো  

মানেণ্ড : েোকরবযযর অ সোন (এসকিকজ 1); কু্ষধোমুকি (এসকিকজ 2); সুস্বোস্থয এ ং িল্যোর্ (এসকিকজ 3); গুর্গি কিক্ষো (এসকিকজ 4); কল্ঙ্গ সমিো এ ং 

মকহল্ো ও কমব়েবের ক্ষমিো়েন (এসকিকজ 5); অসমিো হ্রোস (এসকিকজ 10); িোকি, ক েোর ও িকিিোল্ী প্রকিষ্ঠোন (এসকিকজ 16); ল্ক্ষযসমূবহর 

অংিীেোকরত্ব  (এসকিকজ 17) 

শিজাইন কযরযেন: কুইন ল্িউি 

 

সংশক্ষপ্তসার এ ং যুশি: শিক্ষার্থীরা প্রথম পাঠটি তৈরি করবে যেখানে তারা তাদের মূল্যবোধগুলি নিয ে চিন্তা 

করেছিল এবং বিশ্বের এমন একটি সমস্যা চিহ্নিত করেছিল যা তারা সমাধানে সহায তা করার বিষয ে উৎসাহ  

বোধ করে। এই পাঠের মধ্যে, শিক্ষার্থীরা তাদের স্থানীয  সম্প্রদায ের মধ্যে যাওয়ার  জন্য প্রস্থুত হবে 

এবং কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা এমন কিছু ব্যক্তির সাক্ষাত্কার গ্রহণের করবে যারা এমন  একটি 

সংস্থার সদস্য যারা শিক্ষার্থী চিহ্নিত সমস্যাটি সমাধানের জন্য কিছু করছে । এটি বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায িত 

করা যেতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয  সম্প্রদায ের কেউই এমন কাজ করছেন না যা শিক্ষার্থীর সঠিক 

সমস্যা / সমস্যা সম্বোধন করে)। 

 

● শিক্ষামূলক লক্ষয: 

● শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তাদের সম্প্রদায ের কাউকে / কোনও সংস্থার সাথে চিহ্নিত সমস্যাটি 

মেলাতে গাইড করবেন যারা এই সমস্যাটি মোকাবেলায  কাজ করছে। 

● শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সাক্ষাত্কারের রীতিনীতি বিকাশ করতে সহায়তা কবেন  এবং 

শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার  নেয়ার  অনুশীলন করা নিশ্চিত করবেন(অনুগ্রহী হিসাবে সহপাঠী ব্যবহার 

করে)। 

● শিক্ষক সাক্ষাত্কারটি রেকর্ড করা, সাক্ষাত্কার থেকে বেরিয ে আসা তথ্যের বোধ তৈরি করা এবং 

কীভাবে তাদের শেষ কাগজে সাক্ষাত্কারকে অন্তরভ্ুক্ত করবেন ইত্যাদি বিষয ে আলোচনা করতে 

পারেন। 

 

● লক্ষযগুশল ব াঝা: 

   কল্োবিরো ক  িোজ িবর কস সম্পবিণ  িোবের সোবথ িথো  ল্োর মূল্যটি  ুঝুন  

● সাক্ষাত্কারে জিজ্ঞাসা করতে প্রশ্নগুলি কীভাবে বিকাশ করা যায  তা বুঝুন । 

● স্থোনী়ে স্তবর কল্োবিরো ক  িোজ িবর এ ং এই িোজটি সোমোকজি সমসযোগুকল্বি িীিোব  প্রিোক ি িরবি পোবর      িোর মবধয িীিোব  

সংব োগ স্থোপন িরব ন িো  ুঝুন  



 

 

●  সাহিত্যগুলি সঠিকভাবে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে উপস্থাপন 

করতে পারে  এমন উপায গুলি বুঝুন। 

 

● প্রযয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

●  সোক্ষোত্িোবরর উবেিয িী? 

●  কল্োিবের িোবে কপ ৌঁেোবনোর এ ং িোবের সোবথ আমরো িী ক ষব়ে িথো  ল্বি েোই িো ক োঝোবনোর সব ণোত্তম উপো়ে িী? 

● আমরো িীিোব  এমন প্রশ্নগুকল্র িথো কেিো িরবি পোকর  োর  উত্তরগুকল্ আমরো কেকিি িরো সমসযো সম্পকিণ ি হব ?  

● সোক্ষোত্িোরগুকল্ কথবি আমরো ক  িথয কপব়েকে কসগুকল্ িীিোব  আমরো  য হোর িরবি পোকর? 

● আমরো িীিোব  কনকিি হবি পোকর ক  আমরো অবনযর সম়েবি সম্মোন িকর? 

● আমোবের সোক্ষোত্িোবরর সম়ে কিোন  েযোবল্ঞ্জগুকল্র মুবখোমুকখ  হবি পোকর ? 

● এই েযোবল্ঞ্জগুকল্ কমোিোব ল্োর জনয আমরো কিোন কি িল্গুবল্ো  িো বি পোকর? 

 

● শিক্ষার্থী বিখার উযেিয (শিক্ষার্থীরা সক্ষম হয ): 

● সাক্ষাত্কারের প্রশ্নগুলি বিকাশ করুন। 

● কমপক্ষে একটি উপহাস সাক্ষাত্কার অনুশীলন করুন। 

● উপহাস সাক্ষাত্কারে তারা কী খুঁজে পেয েছিল তার একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি  করুন। 

● কোনও সম্প্রদায ের সদস্যের সাথে তাদের সাক্ষাত্কারের জন্য প্রশ্নের একটি তালিকা তৈরি 

করুন। 

 

মূলযায়ন:  

শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের সাথে উপহাস  সাক্ষাত্কার সম্পূর্ণ করবে, যার মধ্যে প্রশ্নের তালিকা তৈরি করা 

এবং সাক্ষাত্কার থেকে তাদের ফলাফলগুলির একটি সংক্ষিপ্ত লেখা অন্তর্ভুক্ত রয েছে। শিক্ষার্থীরা 

সাক্ষাত্কারটি পরিচালনার  জন্য এবং  সম্প্রদায ে যাওয ার আগে শিক্ষকের পর্যালোচনা করার জন্য তাদের 

সাক্ষাত্কারের রীতিনীতি  প্রএবং প্রশ্নগুলি জমা দেবে। 

 

  

ধিয়াকল্াঠপর িম : 
 

● ধশিক প্রস্তুধত : পাে শুরুর পুঠিণ শশক্ষঠকর করর্ীয় ঃ  

● শেষ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত করা কমিউনিটি ইস্যুগুলির উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের 

জন্য সাক্ষাত্কারের জন্য সম্প্রদায ের অংশীদারদের সনাক্ত করুন। 



 

 

● শিক্ষার্থীদের কার্যকর সাক্ষাত্কারের প্রশ্নগুলির নকশা তৈরি করার আগে তাদের বিষয  নিয ে 

কিছু প্রাথমিক গবেষণা করা দরকার। এই পাঠের আগে শিক্ষার্থীদের তাদের সম্প্রদায ের 

অংশীদার কে জানাতে দিন। 

● এই শ্রেণীর আগে শিক্ষার্থীদের একটি গবেষণার দায়িত্ব দিন যা তাদের সম্প্রদায ের 

অংশীদারদের সাক্ষাত্কারের প্রশ্নগুলি ডিজাইনের   চেষ্টা করার আগে তারা কি করে তা 

সম্পর্কে প্রাথমিক  ধারনা পেতে সাহায্য  করে । 

 

 

● ধিষঠয়র পধরধচধত  (৫ ধমধনট) : 

● শিক্ষার্থীদের তাদের সাক্ষাত্কার নেয়ার  দক্ষতা অনুশীলন করার পাশাপাশি সাক্ষাৎকার দেয়ার 

আসনে নিজেকে রাখার সুযোগ দিয়ে একটি  পাঠের জন্য  ফ্রেম তৈরি করুন। 

● শিক্ষার্থীদের মনে করিয ে দিন যে শেষ শ্রেণিতে তারা যেসকল মূল্যবোধগুলোর  ধারণাটি 

অন্বেষণ করেছিল এবং তাদের সম্প্রদায ের কোনও সমস্যা চিহ্নিত করতে তাদের 

মূল্যবোধগুল ব্যবহার করেছিল । 

● শিক্ষার্থীদের জানতে দিন যে আপনি (শিক্ষক) শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু সম্ভাব্য অংশীদার 

শনাক্তকরেছেন, তারা সংগঠন বা ব্যক্তি কিনা, যারা শিক্ষার্থীরা শেষ শ্রেণির সময  উত্থাপিত 

সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য কাজ করছে। শিক্ষার্থীরা এই সম্প্রদায ের সদস্যদের 

সাক্ষাত্কার নিতে এবং তাদের চূড ান্ত কাগজগুলিতে তথ্য ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। এই 

সাক্ষাত্কারগুলির জন্য অনুশীলন করার জন্য, শিক্ষার্থীদের জানান যে তারা তাদের সহপাঠীদের 

সাক্ষাত্কারে অনুশীলন করতে সক্ষম হবে। 

 

● ওয়ামম-আে (২০ শমশনট): শিক্ষার্থীদের একটি দ্রুত সাক্ষাত্কার নেয়ার অনুশীলন দিয ে শুর ুকরুন। 

শিক্ষার্থীদের চারটি দলে রাখুন এবং প্রথমে  একটি জোড়া অনুশীলন শুর ুকরবে এবং অন্য এক 

জোড়া পর্যবেক্ষণ করবে ,তারপরে অদলবদল করুন। প্রতিটি জোড  শিক্ষার্থীকে নমুনা 

সাক্ষাত্কারের প্রশ্নগুলির একটি তালিকা দিন (নীচে "শিক্ষকদের জন্য সংস্থানসমূহ") এবং 

প্রতিটি জুটিকে একে অপরের সাক্ষাত্কার দেওয ার জন্য ১০  মিনিট সময  দিন (প্রতিটি জোড ের 

প্রতিটি শিক্ষার্থী ৫ মিনিট সময় পায়)। 

● প্রশিচ্ছশ  (৫  শমশনট): অনুশীলন সাক্ষাত্কারগুলির সময  কী ভাল হয েছে এবং কী আরও ভাল হতে 

পারে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তাদের চারজনের দলে কথা বলার সুযোগ দিন। শিক্ষার্থীদের 

জন্য গাইডিং প্রশ্ন সরবরাহ করুন, যেমন: 

● আপকন  খন প্রশ্ন কজজ্ঞোসো িবরকেবল্ন িখন আপনোর কিমন অনুিূকি হব়েকেল্? 



 

 

● সোক্ষোত্িোর গ্রহীিো কহবসব   আপকন ক  েযোবল্বঞ্জর মুবখোমুকখ হব়েকেবল্ন কসগুকল্র মবধয িব়েিটি িী কেল্? 

● সোক্ষোৎিোর েোিো কহবসব  আপনরো মিোমি  কি ? 

 

 সাক্ষাত্কাযরর প্রশ্না লী এ ং শনয়মা লীর শ কাি  (১০  শমশনট): সাক্ষাত্কারের জন্য পরামর্শ  এবং সর্বোত্তম 

অনুশীলনের সাহায্যে বিলিপত্র  (নীচে "শিক্ষকদের জন্য সংস্থানসমূহ") বণ্টন করুন। শিক্ষার্থীদের সাথে 

বিলিপত্র টি দেখুন এবং তাদের সাক্ষাত্কারের প্রশ্নগুলির বিকাশ করার সময  কীভাবে এই অনুশীলনগুলি 

ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে তাদের ধারণা দিন । 

 

● সাক্ষাত্কার অনুিীলন (১০  শমশনট): 

* প্রতিটি ছাত্রকে তাদের দায িত্ব / সমস্যা দিন এবং তাদের সেই ব্যক্তি / সংস্থার ভূমিকা দিন যা এই 

সমস্যাটির সমাধানের জন্য কাজ করছে। 

* প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কয েকটি নমুনা প্রশ্ন দিন এবং তারপরে স্বতন্ত্রভাবে কিছু নমুনা প্রশ্ন বিকাশের 

জন্য তাদের পাঁচ মিনিট সময  দিন। 

* ৫ মিনিটের পরিকল্পনার পরে, শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং উত্তরগুলির অনুশীলন করার জন্য ৫ 

মিনিট দিন। 

 

●  ক্লাযস শ িরণ করা (১০  শমশনট): 

●  শিক্ষার্থীদের  তাদের প্রশ্ন ভাগ করে নেওয ার সুযোগ দিন এবং শিক্ষক এবং সহপাঠীদের কাছ 

থেকে প্রতিক্রিয া পান। হোমওয ার্ক হিসাবে, শিক্ষার্থীদের তাদের প্রশ্নের তালিকাটি প্রসারিত 

করা উচিত এবং তাদের প্রাপ্ত প্রতিক্রিয ার ভিত্তিতে তাদের প্রশ্নগুলি সম্পাদনা করতে হবে। 

● শিক্ষার্থীরা সাক্ষাত্কারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে তাদের সম্প্রদায ের অংশীদারদের সাথে 

যোগাযোগ করার জন্য দায বদ্ধ থাকবে,এতে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনবোধে সহায়তা 

করবে । শিক্ষার্থীদের জানতে দিন যে ব্যক্তিগত সাক্ষাত্কারগুলি সম্ভব না হলে তাদের কাছে ফোনে 

সাক্ষাত্কারের ব্যবস্থা করার সুযোগ রয েছে। 

 

● শিক্ষকযের জনয সংস্থানসমূহ: 

 

o িীিোব  এিটি সোং োকেি সোক্ষোত্িোর পকরেোল্নো িরব ন: http://tiny.cc/G10L2R1 

 

o প্রবশ্নর  োইবর, সোক্ষোত্িোবরর কিল্প কিখো: http://tiny.cc/G10L2R2 

  

http://tiny.cc/G10L2R1


 

 

দশম শ্রেণী তৃতীয় পাে  
“বিশিক সিসযায় সািঞ্জসযপূর্ণ িতািত”  

 

সময় সীমা : ৬০ কমকনট 

শ ষয়: িূবগোল্, সোমোকজি কিক্ষো  

মানেণ্ড : কু্ষেো মুকি (এসকিকজ 2); সুস্বোস্থয এ ং িল্যোর্  (এসকিকজ 3); গুর্গি কিক্ষো (এসকিকজ 4); কল্ঙ্গ সমিো এ ং মকহল্ো ও কমব়েবের ক্ষমিো়েন 

(এসকিকজ 5); পকরষ্কোর পোকন  এ ং সযোকনবটিন (এসকিকজ 6); কিল্প, উদ্ভো ন এ ং অ িোঠোবমো (এসকিকজ 9); কটিসই িহর ও সম্প্রেো়ে (এসকিকজ 11); 

জল্জ জী ন (এসকিকজ 14); স্থল্জ জী ন  (এসকিকজ 15) 

শিজাইন কযরযেন: কহোকল্ং ইপ 

 

সংশক্ষপ্তসার এ ং যুশি: বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমগুলো  বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে, এটি স্বীকৃত হওয া জরুরী যে 

কোনও সমস্যার  চারপাশে মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি আপনি যে বিষয টি থেকে বিষয টি পরিদর্শন করেছেন তার 

উপর নির্ভর করে। এই পাঠে, বিশ্বব্যাপী বৃহত বাঁধগুলির নির্মাণকে কেস স্টাডি হিসাবে ব্যবহার করে, 

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টিভঙগ্ি থেকে তথ্য দেওয া হবে, এবং আলোচনার মাধ্যমে 

বিস্তৃত স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করতে শিখতে হবে। 

 

শিক্ষামূলক লক্ষয: শিক্ষার্থীরা প্রমাণ-ভিত্তিক যুক্তি তৈরির অনুশীলন করবে এবং বুঝতে পারবে যে মতামতের 

মধ্যে পার্থক্য প্রায শই বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থেকে আসে। 

 

লক্ষযগুশল ব াঝা: 

● শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার দৃষ্টিকনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং 

যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রজনন করে। 

● শিক্ষার্থীরা আলোচনায  অনুপস্থিত মতামতগুলোকে চিহ্নিত এবং বিবেচনা করার জন্য সংবেদনশীলতা 

অর্জন করবে। 

 

 

● প্রযয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

● রো আপনোর পঠিি িবথযর দৃকিবিোর্গুকল্ উপস্থোপন িবরবেন কসই কেিবহোল্ডোর িোরো? িোর মিোমি গ্রহর্ িরো িরো উকেি, এ ং কি এই 

কসদ্ধোি কনবি পোবর? 

● ক কিন্ন কেিবহোল্ডোরবের আগুণবমন্টগুকল্ পৃথি, িব  এগুকল্ কি সমস্ত ক  কিি এ ং সু-সমকথণি? 

● িোর মিোমি  কিোনো  োবে নো? 

● আমোবের িীিোব  মোনব ির প্রোর্ীবের স্বোথণ ক ব েনো িরো উকেি? 

● িীিোব  আমোবের আরও মিোমি  কিোনো উকেি এ ং িো কনকিি িরো উকেি? 

 



 

 

● শিক্ষার্থী বিখার উযেিয (শিক্ষার্থীরা সক্ষম হয ): 

● পূর্বেই দেখা কমপক্ষে দুটি যুক্তিতর্ক থেকে নির্ধারিত তথ্য যা বর্তমান তথ্য ভাণ্ডার সম্পর্কিত 

সহায ক প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।  

● সঠিকভাবে মূল স্টেকহোল্ডার এর নাম দিন যাদের তথ্য প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।  

● কমপক্ষে একজন স্টেকহোল্ডারের নাম দিন যার আগ্রহের তথ্যগুলো আংশিক প্রতিনিধিত্ব করা 

হয়েছে।  

● কমপক্ষে একজন স্টেকহোল্ডারের নাম বলুন যার আগ্রহ বা দৃষ্টিভঙ্গি তথ্যটিতে উপস্তিত নেই।  

 

মূলযায়ন: 

*যুক্তিযুক্ত মানের।  

* যুক্তি সমর্থন করতে প্রমাণ ব্যবহৃত।  

* িথয প্িোণ্ডোর কথবি কেকিি কেিবহোল্ডোরবের সংখযো এ ং প্রিোর 

* স্টেকহোল্ডারদের প্রসারতা, যাদের মতামত উপস্থাপন করা হয নি যা ক্রিয াকলাপের শেষ অংশে 

শিক্ষার্থীদের দ্বারা চিহ্নিত হয েছিল।  

 

শিয়াকলােগুশলর িম: 

 

 শিক্ষক প্রস্তুশি: পাঠের পূর্বে শিক্ষক শ্রেণির জন্য আলোচনার বিষয  হিসাবে বাঁধ নির্মাণকে বেছে নেবেন। 

শিক্ষক দুটি তথ্য ভাণ্ডার  সংকলন করবেন; তথ্য ভাণ্ডারে  A বাঁধটি নির্মাণের জন্য সরকারের ন্যায্যতা 

এবং এটি সমাধান করতে চাইছে সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তথ্য ভাণ্ডার  B বাঁধগুলি দ্বারা 

ক্ষতিগ্রস্ত এবং বাস্তুচ্যুত হবে এমন বাসিন্দাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। 

 

● ে ম ১(৫ শমশনট): পাঠের শুরুতে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৩-৪ টি ছোট গ্রুপে বিভক্ত করতে বলবেন। শিক্ষক 

ব্যাখ্যা করবেন যে পাঠটি হলো শিক্ষার্থীদের প্রমাণ সহ তাদের যুক্তি সমর্থন করার ক্ষমতা তৈরি করা, 

এবং একটি দেশের আগে বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা ছিল তবে নতুন সরকার নেতা দায িত্ব গ্রহণ করছেন এবং বাঁধ 

প্রকল্পটি পুনরায  মূল্যায ন করতে চান। ছাত্র দলগুলির কাজটি হলো নতুন সরকার নেতার পরামর্শ দেওয া 

তাদের পরবর্তী পদক্ষেপটি কী হওয া উচিত। 

 

● ে ম ২ (২ শমশনট): গ্রুপগুলির অর্ধেকটি তথ্য ভাণ্ডার A পাবে, এবং অন্যান্য অর্ধেক তথ্য ভাণ্ডার B পাবে, 

শিক্ষার্থীদের জানানো হয  না যে তথ্য ভাণ্ডারের দুটি সেট রয েছে। 

 



 

 

● ে ম ৩ (১৩ শমশনট): ছোট দলগুলিতে শিক্ষার্থীরা নতুন সরকার নেতার কাছে তাদের পরামর্শের জন্য তিনটি 

যুক্তি উপস্থাপন করে এবং তথ্য ভাণ্ডার পাওয া প্রমাণ বা দৃষ্টিভঙ্গি দিয ে যুক্তিটি ফিরিয ে দেয । 

 

● ে ম 4 (১৫ শমশনট): ছাত্র দলগুলি তারপরে তাদের যুক্তি এবং প্রমাণগুলি পুরো ক্লাসের সামনে উপস্থাপন 

করে।  

 

● ে ম ৫ (৫ শমশনট):  শিক্ষক ক্লাসের সাথে বিভিন্ন ছাত্র দল দ্বারা প্রদত্ত পরামর্শের প্রধান পার্থক্য নিয ে 

আলোচনা করেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে তা প্রকাশ করেন । দলগুলিকে যে তথ্য ভাণ্ডার দেওয া হয েছে 

যা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টিকোণ থেকে।  

 

● ে ম ৬ (১০ শমশনট): শিক্ষার্থীদের দলগুলি বৃহত্তর গ্রুপ গঠনে একত্রিত হয  যাতে প্রতিটি নতুন গ্রুপে উভয ই 

তথ্য ভাণ্ডার  A পড ে এমন শিক্ষার্থী এবং তথ্য ভাণ্ডার  B পড তে পারে এমন শিক্ষার্থীরা উভয  

অংশীদারদের চিহ্নিত করতে আলোচনা করে যার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আগ্রহগুলি প্রতিনিধিত্ব করে প্রতিটি 

তথ্য ভাণ্ডার , এবং পুরো ক্লাসে ভাগ করে।  

 

● ে ম ৭ (১০ শমশনট): শিক্ষার্থীরা তখন ছোট গ্রুপগুলিতে বা পুরো শ্রেণি হিসাবে স্টেকহোল্ডারদের মস্তিষ্কে 

ঝড  তোলে যাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কোনও তথ্য ভাণ্ডার প্রতিনিধিত্ব না করা হতে পারে। তারা কারা 

দৃষ্টিকোণটি ব্যক্তিগতভাবে সনাক্ত করেছেন এবং কেন তা নিয ে আলোচনা করেন। 

 

● শিক্ষার্থীযের জনয সংস্থানসমূহ: 

●  োৌঁ ধগুকল্ পকরেিণন িরবি গুগল্ মযোপস এ ং গুগল্ আথণ 

 

● শিক্ষকযের জনয সংস্থানসমূহ: 

● েীবনর কিনটি জবজণ স  োৌঁ ধ: http://tiny.cc/G10L3R1 

● করিোর এিুবিিনবরর টুল্কিট: http://tiny.cc/G10L3R2 

● আধুকনি েীন,  োৌঁ ধ ক িিণ : http://tiny.cc/G10L3R3 

●  য়ে-ক কনকিট ক বেষর্ (েীন  োৌঁ ধ): http://tiny.cc/G10L3R4 

● কিনটি জবজণ স  োৌঁ ধ, এিটি ক প ণ়ে?: http://tiny.cc/G10L3R5 

● ইকথওকপ়েোর কগক  িৃিী়ে  োৌঁ ধ: http://tiny.cc/G10L3R6 

● আিজণ োকিি নেী, কগক  িৃিী়ে: http://tiny.cc/G10L3R7 

● উবেবগর পেন্দ: িৃিী়ে কগক বি আমরো কিোথো়ে েোৌঁ ডো : http://tiny.cc/G10L3R8 

● ব্রোকজবল্র ক বল্ো মবন্ট  োৌঁ ধ: http://tiny.cc/G10L3R9 

● ক পুল্  োৌঁ ধ প্রিল্প অযোমোজনবি হোটণ  িবর: http://tiny.cc/G10L3R10 

 

http://tiny.cc/G10L3R10


 

 

 

 

দশম শ্রেণী চতুথত পাে 

“আিাঠদর শিি”  

 

সময় সীমা : ৬০  কমকনট 

শ ষয়: সোমোকজি কিক্ষো  

মানেণ্ড : সিল্ এসকিকজ (SDG) 

শিজাইন কযরযেন: ইিো ফ্ল্যোকি়েো মোটিণ বনজ ওবরব বগোবজো 

 

সংশক্ষপ্তসার এ ং যুশি: এই পাঠে, শিক্ষার্থীরা তাদের চিহ্নিত স্থানীয  সমস্যাগুলিকে সংযুক্ত করবে এবং  

পূর্ববর্তী পাঠগুলিতে যেসব এসডিজির সাথে কাজ করেছে সেগুলোর সাথে  যুক্ত করবে ।  

 

শিক্ষামূলক লক্ষয: বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলি কীভাবে স্থানীয  সমস্যার সাথে সংযুক্ত রয েছে তা শিক্ষার্থীরা বুঝতে 

পারবে এবং সেগুলি সম্পর্কে তাদের আগ্রহ এবং জ্ঞান কীভাবে সমাধানগুলি অবহিত করতে পারে সে সম্পর্কে 

প্রতিফলিত করবে ।  

লক্ষযগুশল ব াঝা: 

      * স্থানীয়  সমস্যাগুলি বিশ্বব্যাপী সমস্যার প্রকাশ হতে পারে। 

      * স্থানীয  সমাধানগুলির বৃহত প্রভাব থাকতে পারে। 

      *প্রত্যেক ব্যক্তিই বৈশ্বিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয ে কীভাবে তাদের স্থানীয  প্রেক্ষাপটে 

প্রতিবিম্বিত হয  তা জেনে এবং সমাধানের সন্ধানে জড িত হয ে বিশ্বের উন্নতিতে ভূমিকা নিতে পারে। 

 

প্রযয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

* কিক্ষোথীরো ক কিন্ন এসকিকজর সোবথ িীিোব  সমসযো কনব়ে িোজ িরবে? 

* িকমউকনটি সোক্ষোত্িোর এ ং গব ষর্োর মোধযবম অবেষর্িৃি সমোধোনগুকল্র মবধয কিোনটি সম্ভো যিোব  অনযোনয প্রসবঙ্গ মোকনব়ে কনবি পোবর? 

* কিোনটি ক ে যোপী সমোধোন কহসোব  কেখো ক বি পোবর? 

* িী িোরবর্ িোরো িোজ িরবি পোবর? 

* অনযোনয প্রসবঙ্গ িী সমসযো হবি পোবর? 

*এসকিকজ(SDG) সম্পবিণ  কিখোর সম়ে কিক্ষোথীরো ক  সমসযোর মবধয িোজ িবরবে িোর ক োঝোপডোটি িীিোব  পকর কিণ ি হব ? 

 

শিক্ষার্থী বিখার উযেিয (শিক্ষার্থীরা সক্ষম হয ): 

* স্থানীয  সমস্যাগুলিকে এসডিজিগুলির সাথে সম্পর্কিত তাদের প্রতিটি সমস্যা যুক্ত করে এসডিজি এর 

সংযোগ করুন এবং এই সংযোগগুলিকে ন্যায সঙ্গত করুন। 



 

 

* বিশ্বের অন্যান্য প্রসঙ্গে পূর্বের সেশনে তারা যে সমস্যার সমাধান করেছে, তার সম্ভাব্য বৈধতা নির্ধারণ 

করে স্থানীয  এবং বৈশ্বিক প্রসঙ্গের মধ্যে সমন্বয় করুন। 

* স্থানীয  এবং বৈশ্বিক এবং সমাধান বাস্তবায়ন করার সময় সম্ভাবিত বাঁধাগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন 

করুন।  

 

মূলযায়ন: েল্ দ্ধিোব  সং োে সম্প্রেোকরি, কল্কখি এ ং প্রর্ীি (এ ং সম্ভ  হবল্ করিিণ  িরো) 

 

শিয়াকলাযের িম ঃ   

 

● ে ম ১ (অনুভূশি): স্থানীয়করণ 

 

* এিটি সিল্ স্থোনী়ে সমোধোবনর উেোহরর্: 

■ শিক্ষার্থীদের কোনও প্রাকৃতিক আলো বা বিদ্যুতহীন ঘরগুলিতে আলো জ্বালানোর জন্য জল এবং ব্লিচ 

দিয ে ভরা প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার সম্পর্কে একটি ভিডিও দেখানো হয েছে। 

 ভিডিওর লিঙ্ক: https://www.youtube.com/watch?v=cQCHvO2H0_0। 

*ভিডিওটি দেখানোর কোনও সম্ভাবনা না থাকলে গল্পটি বর্ণিত হতে পারে এবং কয েকটি ছবি দেখানো যেতে 

পারে। 

 

○ আযলাচনা এ ং প্রশিচ্ছশ : শিক্ষক শিক্ষার্থীযের শনম্নশলশখি প্রশ্নগুশল শ য চনা করযি  যলন (প্রর্থযম বজাডায় এ ং িারেযর একটি 

সমূ্পণম গ্রুে আযলাচনায়): 

 

*এই সমোধোনটি ক কিন্ন সমসযোগুকল্ সমোধোন িরোর কেিো িরবে (উেোাঃ ক দ্যযবির অিো )? 

* এই সমসযোগুকল্র  ড িোরর্গুকল্ (উেোাঃ েোকরযয) িী িী? 

*শিক্ষক এসডিজিগুলির (যেমন দারিদ্র্য, সাশ্রয ী মূল্যের এবং পরিষ্কার শক্তি, টেকসই শহরগুলি ইত্যাদি) 

এর সাথে সম্পর্কিত এমন সমস্যা এবং কারণগুলি লিখতে পারেন। 

 

● ে ম ২ (শচন্তা করুন): শিক্ষক এসডিজি গুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে এবং সে প্রসঙ্গে মনোযোগ দিবে।  

* শিক্ষার্থীদের তারা যে সমস্যাগুলি শুনেছিল সেগুলি সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং তাদের সম্প্রদায ের এবং 

পূর্বের সেশনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে বলা হয । 

 

■ শিক্ষার্থীরা শনম্নশলশখি প্রযশ্নর উত্তর বেয়:  

*আপনার সমস্যা কীভাবে এসডিজির সাথে যুক্ত? আপনার সমস্যাটি সংযুক্ত রয েছে এমন সমস্ত বিভিন্ন 

এসডিজি সনাক্ত করুন। 



 

 

* শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের চারপাশের দেয ালে প্রতিটি এসডিজির নাম সহ শিরোনাম পোস্ট করবেন। 

শিক্ষার্থীদের তাদের সমস্যার নাম সহ ছোট কার্ড থাকবে বা এটি পোস্ট হবে এবং কোন এসডিজির অধীনে 

তারা তাদের সমস্যাটি স্থাপন করতে পারে তা তাদের সিদ্ধান্ত নেওয া দরকার। 

○ শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে ঘুরে দেখেন এবং যতটা সম্ভব বিবেচনা করুন কোন এসডিজি-র অধীনে তাদের 

সমস্যা পোস্ট করে। এই ক্রিয াকলাপের শেষ দুই মিনিট শিক্ষকের জন্য কয েকজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা 

করার জন্য ব্যবহৃত হবে।  

● তাদের সমস্যাটি তারা বেছে নেওয া এসডিজিগুলির সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তার ন্যায্যতা ও ব্যাখ্যা 

করতে। 

●  কিক্ষি কিক্ষোথীবের কনম্নকল্কখি প্রশ্নগুকল্বি কজোডো়ে আবল্োেনো িরবি  ল্বি পোবরন: 

o আপকন কিোন সমসযোটি ক বে কনব়েবেন? 

o সমসযোর  র্ণনো কেবি পোরব ন? 

o এই সমসযো়ে কি আিোি? 

o আমরো িীিোব  জোকন? 

o কিোন এসকিকজ এই সমসযোটির সমোধোবনর জনয প্র়েোস িরবে? 

o িোরো এটিবি িীিোব  সববোধন িরব ? 

● ে ম ৩ (আইন): এসকিকজ এ ং স্থোনী়ে সমসযোর উপর সম্প্রেোকরি সং োে: 

প্রস্তুশি: কিক্ষোথীবের এিটি কনউজ সম্প্রেোবরর কল্কপ  িরবি  ল্ো হব   োর মবধয কনম্নকল্কখি প্রশ্নগুকল্ অিিুণ ি রব়েবে: 

● আপকন কিোন সমসযোটি ক বে কনব়েবেন? 

● সমসযোর  র্ণনো কেবি পোরব ন? 

● এই সমসযো়ে কি আিোি? 

● আমরো িীিোব  জোকন? 

● কিোন এসকিকজ এই সমসযোটির সমোধোবনর জনয প্র়েোস িরবে? 

● িোরো এটিবি িীিোব  সববোধন িরব ? 

■ শিক্ষার্থীদের এমনভাবে লিপিটি লিখতে হবে যেন তারা তাদের সম্প্রদায ের নিউজ স্টেশনে রিপোর্ট করছে 

(যেমন, শিক্ষার্থীদের এই সমস্যার একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য 

পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।  

■ পর্ব ৩ এ সম্প্রচারের একটি রেকর্ডিং (যদি সম্ভব হয ) এবং শ্রেণিকক্ষের জন্য সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা 

উচিত। বিকল্পভাবে, শিক্ষার্থীরা কেবল শ্রেণিকক্ষের সামনে তাদের আইন করতে পারে। 

 

শিক্ষার্থীযের জনয সংস্থানসমূহ: 

 

●  এসকিকজ ওব়ে সোইট ( ো এসকিকজ িোকল্িোিুি কপ্রন্টআউট) 

● পূ ণ িী পোঠ কথবি ক্লোস কনোট 



 

 

● পূর্ববর্তী পাঠগুলি থেকে বিতরণযোগ্য ফর্ম ।  

 

● শিক্ষকযের জনয সংস্থানসমূহ: 

● এসকিকজ ওব়ে সোইট 

 

 

দশম শ্রেণী পঞ্চম পাে  
                                                           “ োস্তক ি কি িল্ পকরিল্পনো" 

 

সময় সীমা   পোবঠর জনয ৬০ কমকনট 

শ ষয়: সৃজনিীল্ কল্খো, সোমোকজি কিক্ষো  

মানেণ্ড : সিল্  এসকিকজ (SDG) 

শিজাইন কযরযেন: মোধুরী ধকরও়েোল্ 

 

সংশক্ষপ্তসার এ ং যুশি: ছাত্ররা পূর্বের পাঠগুলিতে তারা যে গবেষণাটি চালিয েছিলো তা প্রকাশের লক্ষ্য নিয ে 

একটি কাগজ তৈরি করার জন্য একত্রিত করবে। 

 

লক্ষযগুশল ব াঝা: 

● পৃথিবী পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। 

● ছোট ক্রিয াগুলি বড  প্রভাব ফেলতে পারে। 

● গবেষণা পরিচালনা করা অপরিহার্য এবং একটি প্রক্রিয া জড িত। 

 

প্রযয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

● িীিোব  আমরো গব ষর্োর ক কিন্ন টুিবরো এিসোবথ ক ৌঁবধ রোকখ? 

● ক বে সমসযো সমোধোবন আমোর িূকমিো িী? 

 

 

শিক্ষার্থী বিখার উযেিয (শিক্ষার্থীরা সক্ষম হয )ঃাঃ  

● তারা যে মূল্যবোধ রাখে এবং আশেপাশে তাদের চিহ্নিত সমস্যাগুলির মধ্যে সংযোগটি বোঝেন। 

● তারা মনে করেন যে সমস্যাগুলি আসলে তাদের সম্প্রদায ের মধ্যে রয েছে কিনা তা যাচাই করে দেখুন।  

● প্রতিটি পাঠের জন্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের কাগজ লিখুন। 

● তাদের লেখাগুলি একত্রে মিশ্রিত করুন। 

● তাদের নিজস্ব কাজ সম্পাদনা করুন। 



 

 

● তাদের মধ্যে, তাদের আশেপাশের আশেপাশের পরিবেশে, বৃহত বিশ্ব এবং বিশ্বের সমস্যাগুলি সমাধানে 

তাদের ভূমিকার মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি করুন। 

 

মূলযায়ন: শিক্ষার্থীরা একটি ভাল-গবেষণা, ভ কথিত চূড ান্ত প্রকল্প উপস্থাপন করবে যা বিভিন্ন বিশ্বব্যাপী 

চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য সমাধানগুলি সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি প্রদর্শন করে। শিক্ষক তাদের বিবেচনার 

ভিত্তিতে মান নির্ধারন করবেন।  

 

 

ধিয়াকল্াঠপর িম   
 

েশরচয় (৫ শমশনট ) ঃ    

● শিক্ষার্থীদের পূর্বের পাঠগুলিতে যে কাজটি করতে দেয়া হয েছিল তার ভিত্তিতে একটি করে ব্যাখ্যা 

কাগজে লিখবে।  

. 

কাগজ বেমওয়াকম  সম্পযকম  আযলাচনা (১০ শমশনট): িোগবজর িোঠোবমোর এিটি রূপবরখো সর রোহ িরুন: 

● পরিচয় এবং সমস্যার বিবরণ।  

● পদ্ধকি (ক কিন্ন পদ্ধকি প ণোবল্োেনো: সোক্ষোত্িোর, কগ র্ উত্স, আবল্োকেি মূল্ ধোরর্োগুকল্ ইিযোকে) 

● সমসযোর গুরুত্ব (আপকন িীিোব  জোনব ন ক  এটি এিটি সমসযো? কিন এটি সমসযো? িোই িী?) 

● সোক্ষোত্িোর কথবি আৌঁিো মূল্ ধোরর্ো 

● ইকি োেি ক েুযকি কনব়ে গব ষর্ো 

● ক বের এিটি সমসযোর সোবথ সম্পকিণ ি 

● প্রস্তোক ি সমোধোন  

● িথযসূে 

● পকরকিি 

● বিকল্প: গবেষণাটি কোনও সৃজনশীল লেখার ফর্ম্যাট হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে - একটি 

গল্প, চিত্র বোর্ড, কবিতা ইত্যাদি লিখিত উপায়ে।  

 

 িমানুসযর  (৩০  শমশনট): তাদের নিজ নিজ দলের মধ্যে, শিক্ষার্থীরা তাদের কাজটি একসাথে করা শুর ুকরবে। 

তারপরে তারা নিজেদের মধ্যে কাজটি ভেঙে দেবে এবং ক্লাস শেষ হওয ার পরে একটি খসড া খসড া তৈরি করবে। 

 

 উেস্থােনা (১০  শমশনট): প্রতিটি গ্রুপের তাদের সমস্যা বিবৃতি এবং তাদের প্রস্তাবিত সমাধানটি পুরো শ্রেণীর 

সামনে উপস্থাপন করাড় জন্য  ১-২  মিনিট সময  রাখতে  হবে। 

 



 

 

● ের িী েেযক্ষে (৫ শমশনট): শিক্ষার্থীদের ঘরে বসে তাদের কাজটি সংশোধন করতে এবং পরের সপ্তাহের মধ্যে 

খসড া জমা দিতে বলা হবে। শিক্ষক খসড াগুলি পর্যালোচনা করবেন, প্রতিক্রিয া সহ তাদের ফিরিয ে দিবে এবং 

শিক্ষার্থীরা সংশোধন করে তা জমা দেবে। তারপরে শিক্ষক অধ্যক্ষের সাথে কথা বলতে পারেন বা তাদের 

দ্বারা সম্মিলিত বই হিসাবে প্রকাশের চেষ্টা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও এই প্রক্রিয াতে যুক্ত হতে পারে।  


