প্রাথমিক গমিত (I-VIII)
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ভারতত মব্দ্যািয় মভমিক
সহায়তার মভমিতত মিেতকর
জন্য মিো

TESS-ইমিয়া (টিচার এডু তকিন্ থ্রু স্কুি ক্ষব্সড সাতপার্ট)-এর িেয হি মিোথী-ক্ষকমিক, অংিগ্রহিিূিক পদ্তেতপর
উন্নমততত মিেকতদ্র সহায়তা করার জন্য ওতপন্ এডু তকিন্াি মরতসাতসটস (OERs)-এর সম্পদ্গুমির িাধ্যতি ভারততর
প্রাথমিক এব্ং িাধ্যমিক মিেকতদ্র ক্ষেমিকতের রীমতগুমিতক উন্নত করা। TESS-ইমিয়া OERs মিেকতদ্র স্কুতির
পাঠ্যব্ইতয়র সহাময়কা প্রদ্ান্ কতর। এগুমি মিেকতদ্রতক তাাঁতদ্র মিোথীতদ্র সতে ক্ষেমিকতে পরখ কতর ক্ষদ্খার জন্য
অযাকটিমভটি প্রদ্ান্ কতর, আর একই সাতথ মকছু ক্ষকস স্টামড প্রদ্ান্ কতর ক্ষেগুমি ক্ষদ্খায় ক্ষে অন্য মিেকরা কীভাতব্
মব্ষয়টি পমিতয়তছন্ এব্ং সম্পদ্গুমির িতধ্য ক্ষোগসূত্র স্থাপন্ কতরতছ োতত মিেকতদ্রতক তাাঁতদ্র পাতঠ্র পমরকল্পন্া ও
মব্ষয়জ্ঞান্তক উন্নত করতত সাহােয করা োয়।
ভারতীয় পাঠ্যক্রি এব্ং প্রসেগুমির জন্য TESS-ইমিয়া
ক্ষিখকতদ্র দ্বারা ক্ষিখা হতয়তছ এব্ং এটি অন্িাইতন্ এব্ং
india.edu.in/)। OERs অতন্ক সংস্করতি পাওয়া োয়,
স্থান্ীয় প্রতয়াজন্ীয়তা এব্ং প্রসে পূরি করতত OERsক্ষক
করা হয়।

OERs সহতোগীতািূিক ভাতব্ ভারতীয় এব্ং আর্ন্টজামতক
ছাপার ব্যব্হাতরর জন্য উপিব্ধ আতছ (http://www.tessএগুমি ভারততর প্রততযক অংিগ্রহিকারী রাতজযর জন্য উপেুক্ত এব্ং
ব্যব্হারকারীতদ্র গ্রহি এব্ং স্থান্ীয় ভাষায় অন্ুব্াদ্ করতত আিন্ত্রি

TESS-ইমিয়া মদ্ ওতপন্ ইউমন্ভট ামসটি UK দ্বারা পমরচামিত এব্ং UK সরকার আমথটক মব্মন্তয়াগ কতরতছ।
ভিভিও সম্পদসমূহ
এই ইউমন্তর্ মকছু কােটক্রতির সতে মন্ম্নমিমখত আইকন্গুমি আতছ:

। এর অথট হি ক্ষে মন্মদ্ট ষ্ট মিোদ্ান্ সক্রার্ন্

মথতির জন্য TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদ্সিূহ ক্ষদ্খা আপন্ার পতে সহায়ক হতব্।
TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদ্সিূহ ভারততর ক্লাসঘতরর মব্মব্ধ্ প্রকাতরর পমরতপ্রমেতত িূি মিোদ্ান্সংক্রার্ন্ ক্ষকৌিিগুমি মচমত্রত
কতর। আিরা আিা কমর ক্ষসগুমি আপন্াতক অন্ুরূপ চচটা মন্তয় পরীো করতত সাহােয করতব্। ক্ষসগুমির উতেিয হি
পাঠ্যমভমিক ইউমন্তর্র িাধ্যতি আপন্ার কাতজর অমভজ্ঞতা ব্ািাতন্া ও পমরপূিট করা, মকন্তু আপমন্ েমদ্ ক্ষসগুমি ক্ষপতত
অসিথট হন্, ক্ষসই ক্ষেতত্র এগুমি অপমরহােট ন্য়।
TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদ্গুমি অন্িাইতন্ ক্ষদ্খা োয় ব্া TESS-ইমিয়া ওতয়ব্সাইর্, (http://www.tessindia.edu.in/) ক্ষথতক ডাউন্তিাড করা োয়। অন্যথায় আপমন্ একটি মসমড ব্া ক্ষিিমর কাতডট মভমডওগুমি ক্ষপতত পাতরন্।
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মিটত ে্া হতি এই সাি রীিট একিট ম রতয়িটভ িকে্স অযামিম উিে্-

ষিয়ারঅযািাইক িাইতসতের অ ীতে্ উপিব্দ: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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এই ইউভিটের ভিষয়িস্তু
ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিার ধ্ারিাগুমি আিাতদ্র জীব্তন্র সতে মিতি আতছ। প্রাতযমহক জীব্তন্ ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিা
প্রমতমন্য়ত ব্যব্হার করা হয় - ক্ষেিন্ ক্ষিতের ক্ষেত্রফতির মহসাব্ করতত ব্া ক্ষকান্ও ব্ামির িাপ ব্িটন্ার জন্য ব্া ক্ষকান্ও
িাতঠ্র চারপাতি ক্ষব্িা মদ্তত কী পমরিাি তাতরর প্রতয়াজন্ তা মন্িটয় করার জন্য ক্ষেত্রফি ও পমরসীিা এই গামিমতক
িব্দ দ্ুটি ব্যব্হার করা হয়৷ স্কু তি গমিততর পাঠ্ক্রতি প্রাথমিক ব্ছরগুমি ক্ষথতক শুরু কতর কযািকুিাতস ক্ষেত্রফতির
ধ্ারিাগুমি সম্বতে আতিাচন্া করা হয়।
ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিার ধ্ারিাগুমি আিাতদ্র প্রাতযমহক জীব্তন্ ক্ষব্মি ব্যব্হৃত হওয়ার কারতি প্রাথমিক মিোথীতদ্র
গমিততর পাঠ্ক্রতি এই মব্ষয় দ্ুটির সম্মুখীন্ হওয়ার আতগই তাতদ্র উপিমব্ধর িতধ্য থাতক।
এই ইউমন্তর্ আপমন্ মিখতব্ন্ ক্ষে, কীভাতব্ এই সহজাতজ্ঞাতন্র িাধ্যতি উপিমব্ধটিতক প্রমতপািন্ করতত হয় এব্ং এটিতক
আরও ক্ষব্মি তামিক উপিমব্ধতত পমরিত করতত হয়৷ কীভাতব্ ক্ষেমিকতের রীমতর সাতথ ব্মহজটগততর অমভজ্ঞতাগুমির
ক্ষোগসূত্র স্থাপন্ করতত হয়।
কােটকর দ্িব্দ্ধ আতিাচন্া এব্ং জুটিব্দ্ধ কাতজর জন্য মিগার মহসাতব্ কাজ কতর এিন্ সিৃদ্ধ প্রশ্নগুমি ব্যব্হার করার
উপতরও আপমন্ িতন্ামন্তব্ি করতব্ন্। েখন্ আিরা মিোথীতদ্র ক্ষকান্ও মকছু আতিাচন্া করতত ব্মি তখন্ আিাতদ্র প্রথতি
তাতদ্র আতিাচন্ার জন্য ক্ষকাতন্া মব্ষয় ক্ষদ্ওয়ার প্রতয়াজন্ হয়৷
এই ইউমন্তর্ অযাকটিমভটিগুমির িতধ্য ক্ষব্মির ভাগই একই রকি কাঠ্াতিা েুক্ত৷ততব্ কাঠ্াতিাটিতক ব্জায় ক্ষরতখ এব্ং
ক্ষছার্খাতর্া পমরব্তট ন্ এতন্ এক গুচ্ছ সতর্ন্াষজন্ক কাজতক কীভাতব্ অন্য একটি উন্নতিাতন্র কােটকিাতপ পমরিত করা োয়
তা ক্ষদ্খাতত মব্মব্ধ্ দ্ৃমষ্টতকাি ক্ষথতক ধ্ারিাগুমি ব্যব্হার করা হয়।

এই ইউভিটে আপভি কী ভিখটে পাটরি


ব্াস্তব্ জীব্তন্র মজমন্স এব্ং উদ্াহরিগুমি ব্যব্হার কতর, আপন্ার মিোথীতদ্র সহজাতজ্ঞাতন্র িাধ্যতি উপিমব্ধতক
সুসংহত করার কতয়কটি কােটকর উপায়।



জুটিব্দ্ধ এব্ং দ্িব্দ্ধ কাতজ আতিাচন্ার িাধ্যতি মিখতত কীভাতব্ আপন্ার মিোথীতদ্র সাহােয করা োয়।



ইউমন্তর্র িূি মব্ষয়ব্স্তুতক িাথায় ক্ষরতখ ক্ষছার্ ক্ষছার্ পমরব্তট তন্র িাধ্তি মক কতর কাজটিতক আরও ভাি ও
উপতোগী কতর ক্ষতািা োয় তার মদ্তক ন্জর রাখতত হতব্৷

এই ইউমন্তর্ সম্পদ্ 1-এ NCF (2005) ও NCFTE (2009)-এ ব্িটন্া করা পিাতন্ার আব্িযকতাগুমির সাতথ ক্ষোগসূত্র
স্থাপন্ কতর এব্ং আপন্াতক ক্ষসই আব্িযকতাগুমি পূরি করতত সহায়তা করতব্।

1 ক্ষেত্রফল এিং পভরসীমা ক্ষিখার ক্ষেটত্র সমসযাগুভল
মচর্ন্ার জন্য সািময়ক মব্রমত
গমিততর ক্ষেমিকতের ব্াইতর আপন্ার জীব্তন্র কথা ভাব্ুন্। আপন্াতক অন্য আর ক্ষকাথায় ক্ষেত্রফি এব্ং
পমরসীিার ধ্ারিাগুমি মন্তয় কাজ করতত হয়? কতয়কটি উদ্াহরি মিখুন্।


আপমন্ মক িতন্ কতরন্ ক্ষে আপন্ার মিোথীতদ্র অন্ুরূপ অমভজ্ঞতা থাকতত পাতর?
www.TESS-India.edu.in
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আপন্ার মিোথীরা মক তাতদ্র ব্াইতরর জীব্ন্ ক্ষথতক ক্ষকাতন্া ভ্রার্ন্ জ্ঞান্ ও ভু ি ধ্ারিা গমিততর
পাঠ্ক্রতি মন্তয় আসতত পাতর? তাহতি ক্ষসগুমি মচমিত করুন্ ব্া ক্ষন্ার্ করুন্৷

েমদ্ও প্রাতযমহক জীব্তন্ ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিার ধ্ারিাগুমি অতন্ক ব্ি ব্ি তব্ুও স্কু তি গমিততর পাঠ্ক্রতির অংি
মহসাতব্ এই ধ্ারিাগুমি অধ্যয়তন্র সিয় এটিতক প্রায়িই মব্ভ্রামর্ন্কর মব্ষয় মহসাতব্ মব্তব্চন্া করা হয় (ওয়ার্সন্ ও
অন্যান্যরা 2013)। ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিা মিখতত মগতয় মিোথীরা ক্ষে সিস্ত সিসযার সম্মুখীন্ হতত পাতর তার কতয়কটি
এখাতন্ ক্ষদ্ওয়া হি।


ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিা প্রকৃ তপতে কী তা ন্া ব্ুতেই, তারা ক্ষেত্রফি এব্ং কখন্ও কখন্ও পমরসীিাতক শুধ্ুই
সূতত্রর একটি প্রতয়াগ মহসাতব্ ক্ষদ্তখ৷



তারা ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিার ধ্ারিাগুমি কখন্ও কখন্ও মিমিতয় ক্ষফতি।



তাতদ্র পতে িাত্রার ধ্ারিা গতি ক্ষতািা কঠিন্। প্রায়িই তারা ক্ষব্াতে ন্া ক্ষে পমরসীিা হি একটি দদ্ঘটয ো একিামত্রক এব্ং মির্ার, ক্ষসমিমির্ার অথব্া ইমির িততা দদ্ঘটযর একতক পমরিাপ করা হয়৷ অন্যমদ্তক ক্ষেত্রফি একটি
মন্মদ্ট ষ্ট দদ্ঘটযর মভমিতত ব্গটতত পমরিাপ করা হয় এব্ং এই কারতি মদ্ব-িামত্রক একক ক্ষেিন্ মির্ার ব্গট ব্া ব্গট
মির্ার-এ পমরিাপ করা হয়।



হাত, গাতছর ডাি ইতযামদ্র িততা পমরিাতপর অন্যান্য অমচরাচমরত একক ব্যব্হার কতর পমরিাপ করার অমভজ্ঞতা
তাতদ্র ন্াও থাকতত পাতর৷ ফতি পমরিাতপর প্রিাি একক ব্যব্হার করা ক্ষকন্ ভাি তা জাতন্ন্া - ক্ষেিন্ মব্ঘত,
ো ব্যমক্তমব্তিতষ পৃথক হতত পাতর তার পমরব্ততট মির্ার ব্যব্হার করা উমচত৷ কারি মির্ার একটি মন্মদ্ট ষ্ট দদ্ঘটতক
ক্ষব্াোয়৷



তারা তাতদ্র দদ্ন্মিন্ অমভজ্ঞতাগুমি এব্ং ক্ষেত্রফি ও পমরসীিার অর্ন্জ্ঞটান্িব্ধ উপিমব্ধর সতে গমিততর ক্ষেমিকতে
ো ক্ষিতখ তার ক্ষোগসূত্র স্থাপন্ ন্াও করতত পাতর।

এই ইউমন্তর্ অযাকটিমভটিগুমিতত আপমন্ উক্ত সিসযাগুমির সিাধ্ান্ কতর এিন্ পিাতন্ার পদ্ধমত ব্যব্হার করতব্ন্।

মচর্ন্ার জন্য সািময়ক মব্রমত
আপমন্ পূতব্ট েখন্ ক্ষেত্রফি ও পমরসীিা পমিতয়মছতিন্ ক্ষসই সিতয়র কথা মচর্ন্া করুন্।


আপন্ার মিোথী ব্া উপতর ব্মিটত অসুমব্ধ্াগুমির িতধ্য ক্ষকাতন্াটির সম্মুখীন্ হতয়মছি মক ন্া, আপমন্
মক তা িতন্ করতত পাতরন্?



আপন্ার ক্ষেমিতত কতয়কজন্ মন্মদ্ট ষ্ট মিোথীর কথা মচর্ন্া করুন্, োরা এই অসুমব্ধ্াগুমির িতধ্য
কতয়কটির সম্মুখীন্ হতয় থাকতত পাতর ব্তি আপমন্ িতন্ কতরন্। আপমন্ মক একটি স্পষ্ট উদ্াহরতির
কথা ভাব্তত পাতরন্ ো ক্ষদ্তখ আপমন্ ব্ুেতত পাতরন্ ক্ষে তাা্তদ্র এই সিসযাগুমি হতয়মছি? ক্ষকান্ও
একজন্ মন্মদ্ট ষ্ট মিোথীর কথা মচর্ন্া করতি, তা আপন্াতক ভমব্ষযতত অন্যান্য মিোথীতদ্র সাতথ
অন্ুরূপ সিসযাগুমিতক আরও সহতজ মচমিত করতত সহায়তা করতত পাতর।

2 পভরসীমার ধারণা গটে ক্ষোলা
গামিমতক িব্দসম্ভার সব্সিয় সহজতব্াধ্য হয় ন্া এব্ং ক্ষিখার পতথ ব্াধ্া মহসাতব্ কাজ করতত পাতর। মিোথীতদ্র এটি
উপিমব্ধ করা, এব্ং মিেতকর পতে গামিমতক িব্দগুমি এব্ং ক্ষসগুমির উৎপমির প্রমত মব্তিষ িতন্াতোগ ক্ষদ্ওয়া প্রায়ই
2
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সহায়ক হতত পাতর। মগ্রক মিোথীতদ্র ক্ষপমরমির্ার িব্দটি ব্ুেতত সিসযা হয় ন্া কারি িব্দটি মগ্রক িব্দ ক্ষপমর (োর অথট
চারমদ্তক) এব্ং মির্ার (োর অথট পমরিাপ) ক্ষথতক এতসতছ।
প্রথি অযাকটিমভটিতত আপমন্ মিোথীতদ্র দদ্ন্মিন্ মজমন্সপতত্রর পমরসীিা ব্িটন্া, মচমিত এব্ং মন্ধ্টারি কতর পমরসীিার
মব্ষয়ব্স্তু মিমিতয় ক্ষদ্খতত ব্িতব্ন্। তারপতর আপমন্ তাতদ্রতক একই পমরসীিা মব্মিষ্ট মব্মভন্ন আয়ততেত্র আাঁকতত ব্িতব্ন্৷
এব্ং ক্ষেতত্র সম্ভাব্য দব্মচত্রযগুমি খমততয় ক্ষদ্খার জন্য এই জ্ঞান্টি ব্যব্হার করতত ব্িতব্ন্, সব্তিতষ তাতদ্র পেটতব্েিগুমিতক
সাধ্ারি রূপ মদ্তত ব্িতব্ন্।
এই ইউমন্তর্ আপন্ার মিোথীতদ্র সাতথ অযাকটিমভটিগুমি ব্যব্হার করতত প্রয়াতসর আতগ মন্তজই সিস্ত (ব্া কিপতে
আংমিক) সম্পূিট কতর ক্ষন্ওয়া ভাি। েমদ্ আপমন্ এগুমি ক্ষকান্ও সহকিীর সাতথ ক্ষচষ্টা কতর ক্ষদ্তখন্ ততব্ আরও ভাি হয়
কারি এটি অমভজ্ঞতার প্রমতফিতন্র ক্ষেতত্র সহায়ক হতব্। ক্ষসগুমি মন্তজ ক্ষচষ্টা কতর ক্ষদ্খার অথট হতব্ আপমন্ মিোথীতদ্র
অমভজ্ঞতাগুমির অর্ন্দ্ৃট মষ্ট পাতব্ন্ ো ফিস্বরূপ আপন্ার পিাতন্াতক এব্ং মিেক মহসাতব্ আপন্ার অমভজ্ঞতাগুমিতক প্রভামব্ত
করতত পাতর।
আপমন্ প্রস্তুত হতি আপন্ার মিোথীতদ্র অযাকটিমভটিগুমি করতত ব্িুন্ এব্ং আরও একব্ার অযাকটিমভটি কত ভাি হতয়তছ
এব্ং কী কী ক্ষিখা মগতয়তছ ক্ষসই মব্ষতয় ভাব্ুন্। এটি আপন্াতক মিোদ্াতন্র পমরতব্িতক আরও মিোথী ক্ষকমিক কতর তু িতত
সহায়তা করতব্।
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অযামিমভটি 1: আিাতদ্র আতিপাতি ক্ষে মজমন্সগুমি রতয়তছ তার পমরসীিা মন্ধ্টারি
করা
এই কাজগুমির প্রস্তুমততত আপন্ার মিোথীতদ্র মব্মভন্ন মজমন্তসর পমরসীিাগুমি মচমিত করতত ব্িুন্৷ ক্ষেগুমি তারা
ক্ষেমিকতের চারপাতি ক্ষদ্খতত পায়। তাতদ্র সাতথ পমরসীিার গামিমতক সংজ্ঞা আতিাচন্া করুন্, এটি হি একটি মদ্ব-িামত্রক
আকাতরর চারপাতির দদ্ঘটযর পমরিাপ।

অংি 1
মিোথীরা জুটি ক্ষব্াঁতধ্ কাজ করতব্। তারা ব্যাতগ এব্ং ক্ষেমিকতের চারপাতি ক্ষদ্খতত পায় এিন্ কি পতে মতন্টি মজমন্তসর
পমরসীিা মন্ধ্টারি করতব্৷ তাতদ্র একটি সিয় সীিা মদ্ন্ (উদ্াহরিস্বরূপ চার মিমন্র্)। অতপো করুন্ এব্ং পেটতব্েি
করুন্ - হস্ততেপ করার ব্া আরও ক্ষব্মি ইমেত ক্ষদ্ওয়ার ক্ষকান্ও প্রতয়াজন্ ক্ষন্ই। জুটি ক্ষব্াঁতধ্ কাতজর জন্য আপন্ার
প্রস্তুমততত সহায়তা করতত আপমন্ সম্পদ্ 2 ব্যব্হার করতত পাতরন্।

অংি 2
সিয় সীিার ক্ষিতষ মিোথীতদ্র িতািত জান্তত চান্। তারা মব্মভন্ন মজমন্তসর পমরসীিা মন্িটয় করতব্, তাই তাতদ্র
সকতির ফিাফি একই হতব্ ন্া।
এখন্ মিোথীরা ক্ষে মজমন্তসর পমরসীিা মন্িটয় কতরতছ তার আকার সম্পতকট এব্ং তারপতর ক্ষসগুমি মন্ধ্টারি করার পদ্ধমত
সম্পতকট তাতদ্র িতািত জান্াতত ব্িুন্। এই উিরগুমি ব্ল্যাকতব্াতডট মিখুন্ (এই উিরগুমি ব্ল্যাকতব্াতডট ক্ষরতখ মদ্ন্ - আপমন্
এটি অযামিমভটি 2-এ ব্যব্হার করতত পাতরন্) ব্া মিোথীতদ্র ব্ল্যাকতব্াতডট এতস মিখতত ব্িুন্৷

অংি 3
কােটকিাতপর এই অংিটির অন্ুিীিতন্র জন্য মিোথীতদ্র ব্গটাকার ক্ষখাপ কার্া কাগজ ব্যব্হার সহায়ক হতব্।
মিোথীরা জুটি ক্ষব্াঁতধ্ কাজ করা চামিতয় োতব্। মিোথীরা 16 একক পমরসীিােুক্ত েত ক্ষব্মি আয়ততেত্র ব্া ব্গটতেত্র মচর্ন্া
করতত পাতর, তাতদ্রতক ক্ষসগুমি আাঁকতত ব্িুন্ এব্ং ‘তু মি কীভাতব্ জান্তি ক্ষে তু মি সিস্ত সিাধ্ান্ ক্ষপতয় ক্ষগতছা?’ এই
প্রশ্নটির উির প্রস্তুত করতত ব্িুন্।
তারা কীভাতব্ জান্তত পারি ক্ষে তারা সিস্ত সম্ভাব্য সিাধ্ান্ ক্ষপতয়তছ ক্ষসই মব্ষতয় তাতদ্র িতািত মন্ন্। মিোথীতদ্র
কারিটি ব্তি ক্ষদ্তব্ন্ ন্া (ক্ষেিন্ দ্ুটি সংখযা ক্ষেগুমি ক্ষোগ কতর ছয় পাওয়া োয়), ব্রি মিোথীতদ্র এই পেটতব্েিটি
সূত্রব্দ্ধ করার ক্ষচষ্টা করতত মদ্ন্।

মভমডও: মন্রীেি করা ও িতািত ক্ষদ্ওয়া
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ক্ষকস স্টাভি 1: শ্রীমেী অপরাভিো অযাভিভিটি 1 িযিহার করা সম্বটে যা
ভিন্তািািিা কটরভিটলি
এটি এিন্ এক মিোথীর অযাকাউি মেমন্ অযামিমভটি 1টি তার প্রাথমিক মিোথীতদ্র সাতথ ক্ষচষ্টা কতরমছতিন্।
েখন্ আমি ক্ষেমিকতে মিোথীতদ্র পমরসীিা এব্ং ক্ষেত্রফি মন্ধ্টারি করতত ব্তিমছিাি তখন্ আমি অব্াক হতয়মছিাি ক্ষে
তারা দ্রজার প্রার্ন্গুমিতক মন্তদ্ট ি কতরমন্ এব্ং ব্তিওমন্ ক্ষে এটি ‘দ্রজার পমরসীিা’৷ ব্রি কতয়কজন্ মিোথী
কীভাতব্ পমরসীিা’ মন্ধ্টারি করতত হয় তা ব্যাখযা কতরমছি এব্ং তাতত অন্যরা মকছু র্া অব্াক হতয়মছি।
তারা ‘এটি দ্রজার পমরসীিা’ ব্া ‘এটি ব্ল্যাকতব্াতডটর পমরসীিা হতব্’ ব্িতত পাতর, এব্ং এটি সূমচত ও মচমিত করতত
তাতদ্র হাত ও আঙু ি ব্যব্হার করার আতগ, আিাতক সমতযই তাতদ্রতক মন্তদ্ট ি মদ্তত হতয়মছি এব্ং একটি উদ্াহরি মদ্তত
হতয়মছি। এটিতত মকছু সিয় ক্ষদ্ওয়ার িাধ্যতি অযাকটিমভটির অন্যান্য অংিগুমি খুব্ই িসৃিভাতব্ চতিমছি এব্ং আমি এই
ধ্ারিাটি ক্ষপতয়মছিাি ক্ষে ক্ষব্মির ভাগ মিোথীই এখন্ ব্ুতেতছ ক্ষে তারা কী সম্পতকট আতিাচন্া করতছ এব্ং তারা কী
মন্ধ্টারি করতছ৷ তখন্ তারা পমরসীিা মন্ধ্টারতির জন্য তাতদ্র পদ্ধমতগুমি আরও ভাি ভাতব্ অন্ুধ্াব্ন্ কতরমছি।
েখন্ কােটকিাতপর অংি 1 ক্ষদ্ওয়া হতয়মছি তখন্ তারা সকতি খুব্ উৎসাহী হতয়মছি। তারা পমরসীিাগুমি মন্িটয় করতত
তাতদ্র ব্যাগ ক্ষথতক মকছু মজমন্স ক্ষব্র কতরমছি। এক সাহসী মিোথী ধ্ীরাজ তার ক্ষপমেতির পমরসীিা মন্িটতয়র ক্ষচষ্টা
করমছি। ক্ষস একটি সূততা ধ্তরমছি এব্ং এটিতক ক্ষপমেিটির চার মদ্তক িুমিতয় উির ক্ষপতত ক্ষচষ্টা কতরমছি৷ আমি তাতক
এটি করতত কী অসুমব্ধ্া হতয়মছি তা মিখতত ব্তিমছিাি এব্ং ব্তিমছিাি ক্ষে আিরা ক্ষেমির ব্ামক মিোথীতদ্র সাতথ এটি
আতিাচন্া করব্।
তারপতর, তারা ক্ষে মজমন্সগুমির পমরসীিা মন্ধ্টারি কতরমছি ক্ষসগুমি সম্বতে আতিাচন্া কতরমছিাি৷ কীভাতব্ তারা
পমরসীিা মন্ধ্টারি কতরমছি ক্ষসগুমি মন্তয়ও আিরা একটি প্রাতিাচ্ছি আতিাচন্া কতরমছিাি। ক্ষসই িুহূততট আমি ধ্ীরাজতক
ক্ষেমির ব্ামক মিোথীতদ্র সাতথ তার সিসযার্া ভাগ কতর মন্তত ব্তিমছিাি। তারপতর এটি আতিাচন্া করার সিয় জান্া
ক্ষগি ক্ষে পমরসীিা হি এিন্ মকছু ো তারা মদ্ব-িামত্রক ব্স্তুর ক্ষেতত্র মন্ধ্টারি করতত পাতর এব্ং তাই আিরা িাত্রা ও ঘন্
ব্স্তুগুমি মন্তয় আতরা মব্িতদ্ আতিাচন্া কতরমছিাি৷ আিরা েমদ্ ঘন্ ব্স্তুগুমি মন্তয় কাজ করতাি ততব্ আিরা তার
ক্ষকান্ মজমন্সগুমির (মব্মভন্ন পৃষ্ঠ, মব্মভন্ন ব্যব্তচ্ছদ্ ইতযামদ্) পমরসীিা মন্িটয় করতত পারতাি ক্ষস মব্ষতয় আতিাচন্া
কতরমছিাি। মিোথীতদ্র মন্তজতদ্র প্রকাি করা এব্ং মন্তজ ক্ষথতকই গামিমতক ধ্ারিা ও তিগুমি মন্িটয় করার েিতা ক্ষদ্তখ
আমি অব্াক হতয়মছিাি৷ এিন্মক োরা সাধ্ারিত িাজুক এব্ং ন্ীরব্ থাতক তাতদ্রতক ক্ষদ্তখও অব্াক হতয়মছিাি।
একটি মন্মদ্ট ষ্ট করা পমরসীিা আয়ততেত্রগুমি আাঁকা ক্ষেমির পতে সতযই িজাদ্ার মছি। তারা এটি খুব্ চর্জিমদ্ কতরমছি।
মকছু মিোথী ভু ি কতরমছি কারি তারাও দ্ুটি ব্াহু ক্ষোগ কতর 16 ক্ষসমি ক্ষোগফি ক্ষপতয়মছি৷ তাই তাতদ্র পমরসীিাটি
কীভাতব্ 32 ক্ষসমির জায়গায় 16 ক্ষসমি হতয় মগতয়মছি ক্ষস মব্ষতয় তাতদ্র িতধ্য একটি দ্ুদ্টার্ন্ আতিাচন্া হতয়মছি। তারা অংি
3-এ সিস্ত মব্কল্প ক্ষপতয়তছ মকন্া তা িান্ু খুব্ ভািভাতব্ ব্যাখযা কতরমছি। এই আতিাচন্াতত অন্যান্য মিোথীতদ্রও েুক্ত
করতত, আমি মজজ্ঞাসা কতরমছিাি ক্ষে তারা িান্ুর সাতথ একিত মকন্া ব্া েুমক্ত মদ্তয় ব্ুতেতছ মকন্া৷ এটি অন্য ক্ষকান্ও
ভাতব্ ব্যাখযা করতত পাতর মকন্া?
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আপন্ার মিোদ্াতন্র অন্ুিীিতন্র প্রমতফিন্
আপমন্ েখন্ আপন্ার ক্ষেমির সাতথ এ জাতীয় ক্ষকান্ও অন্ুিীিন্ করতব্ন্ তখন্ ক্ষকান্টি ভাি হতয়তছ ব্া ক্ষকান্টি ভাি
হয়মন্ তা মব্তব্চন্া কতর ক্ষদ্খুন্। মিোথীতদ্র আগ্রহী কতর তু িতত এব্ং তাতদ্র এমগতয় মন্তয় ক্ষেতত সাহােয কতরমছি এিন্
প্রশ্নগুমি মব্তব্চন্া করুন্ ক্ষেগুমি আপন্াতক ব্যাখযা করতত হতয়মছি৷ গমিততক মিোথীতদ্র কাতছ আকষটিীয় ও উপতভাগয
কতর তু িতত আপন্ার এই জাতীয় আত্মমব্তেষি আপন্াতক তাতদ্র সতে আতরা ক্ষব্মি েুক্ত করতব্৷ েমদ্ তারা ব্ুেতত ন্া
পাতর ও মকছু করতত ন্া পাতর ততব্ তারা অংিগ্রহি করতত কি আগ্রহ ক্ষদ্খাতব্। আপমন্ প্রমতব্ার অযাকটিমভটিগুমি করার
সিয় এই মচর্ন্ািীি অন্ুিীিন্টি ব্যব্হার করুন্ ও িেয করুন্ ক্ষে এটি কীভাতব্ আপন্ার পাঠ্দ্ান্ প্রমক্রয়াতক অন্য িাত্রা
এতন্ ক্ষদ্য়

(ক্ষেিন্টি

শ্রীিতী অপরামজতা কতরমছতিন্)৷

মচর্ন্ার জন্য সািময়ক মব্রমত
শ্রীিমত অপরামজতার পাতঠ্, ধ্ীরাতজর ক্ষপন্মসতির পমরসীিা মন্ধ্টারি করার প্রতচষ্টার কারতি এিন্
আতিাচন্া হতয়মছি ো শ্রীিতী অপরামজতার পাঠ্টির জন্য িূি পমরকল্পন্ার ব্াইতর অমতমরক্ত মকছু
আতিাচন্া হতয়মছি। আপন্ার িতত এই আতিাচন্া অন্য ক্ষকান্ও মদ্তক মন্তয় োওয়ার সুমব্ধ্া ব্া
অসুমব্ধ্াগুমি কী কী? ভমব্ষযততর পাঠ্ক্রিগুমির পমরকল্পন্ার পতে এটির তাৎপেট কী হতত পাতর?
এখন্ ভাব্ুন্ ক্ষে আপন্ার মন্তজর ক্ষেমি কীভাতব্ অযাকটিমভটিতত অংি মন্তয়মছি এব্ং মন্ম্নমিমখত
প্রশ্নগুমি সম্বতে মচর্ন্াভাব্ন্া করুন্:


আপন্ার ক্ষেমির জন্য এটি ক্ষকিন্ মছি?



আপন্ার মিোথীতদ্র ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিার ধ্ারিা পরীো করতত আপমন্ ক্ষকান্ প্রশ্নগুমি
ব্যব্হার কতরমছতিন্?



আপন্ার মক কখন্ও িতন্ হতয়মছি আপন্ার হস্ততেপ করা প্রতয়াজন্?



ক্ষকান্ মব্ষয়গুমি আপন্াতক আরও ক্ষজার মদ্তয় ক্ষিখাতত হতব্ ব্তি িতন্ হতয়মছি?



আপন্ার মিোথীতদ্র ক্ষকউ মক ক্ষকান্ও মকছু অপ্রতযামিত কাজ কতরমছি ব্া আিাদ্া ক্ষকান্ও
পন্থা মন্তয়মছি ো ক্ষেমির ব্ামক মিোথীতদ্র সাতথ সিৃদ্ধ আতিাচন্ার সুতোগ মদ্তয়মছি?



এিন্ ক্ষকান্ও ধ্ারিা মছি মক, ক্ষেগুমি ব্ুেতত আপন্ার মিোথীতদ্র সিসযা হতয়মছি?



আপমন্ তাতদ্র কীভাতব্ সহায়তা করতত পাতরন্?

3 পভরসীমার িিয সময় কাযয করী সূটত্রর ভিকাি
সূত্র ক্ষিখার জন্য ক্ষব্মির ভাগ সিয় স্মৃমতিমক্তর উপতর ব্া ‘িুখস্থ করা’র উপতর মন্ভট র করা হয়। মকছু মিোথী ক্ষিখার
এই পদ্ধমতটিতত অতযর্ন্ দ্ে হতয় ওতঠ্, আর অন্যতদ্র কষ্ট করতত হয়। ততব্ সিস্ত মিোথীর কাতছ িূি প্রশ্নটি হি িুখস্থ
করার দ্বারা ক্ষকান্ ধ্রতির মিো িাভ করা োয়?
িুখস্থ করা ক্ষব্াধ্িমক্ত ব্া ধ্ারিা গতি ক্ষতািার উপতর ক্ষজার ক্ষদ্য় ন্া; মকংব্া এই ভাব্ন্াগুমির অথট কী ব্া গমিততর
অন্যান্য ক্ষেত্রগুমির সাতথ ক্ষসগুমি কীভাতব্ সংেুক্ত তা অন্ুসোন্ করাতকও সিথটন্ কতর ন্া। এই পদ্ধমতটি স্মৃমততত থাকা
মন্য়তির মন্ভুট ি প্রতয়াতগর উপতর িতন্ামন্তব্ি কতর। ফতি এটি ক্ষকান্ও মব্ষতয়র আরও জটিি মদ্ক পঠ্তন্র সিয় ব্া জটিি
ধ্াপ আতছ এিন্ সূত্র ও অযািগমরদ্ি
6

অথটৎ গন্ন্া পদ্ধমত ক্ষিখার সিয় সিসযাজন্ক হতত পাতর। মন্মহত অতথটর খুব্ই
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সািান্য ধ্ারিা থাকা ব্া এতকব্াতরই ক্ষকাতন্া ধ্ারিা ন্া থাকার কারতি, মকছু মজমন্স ব্াদ্ পতি োয়, অথব্া মব্িদ্ মব্ব্রি
গুমিতয় োয়, চাপ ব্াতি এব্ং তারা পরীোয় ক্ষফি করতত পাতর।
েমদ্ মিোথীতদ্রতক মন্তজতদ্রই সূত্র মন্িটয় করা ও সূত্রটিতক অথটব্হ কতর ক্ষতািার সুতোগ ক্ষদ্ওয়া োয়, তাহতি এিন্মক খুব্
অল্প ব্য়স ক্ষথতকই সূত্র ক্ষিখার ব্াধ্াগুমি অমতক্রি করা ক্ষেতত পাতর।
পরব্তী অযাকটিমভটির িেয হতব্, আপন্ার মিোথীরা অযামিমভটি 1-এ ক্ষে ধ্ারিা গতি তু তিতছ তার উপর মভমি কতর
তাতদ্রতক মন্তজতদ্রই সূত্র মন্ধ্টারি করার সুতোগ ক্ষদ্ওয়া। এর জন্য প্রতয়াজন্ হি তাতদ্র উদ্াহরিগুমি ব্যব্হার করা এব্ং
তাতদ্রতক আয়ততেত্রগুমির পমরসীিা গিন্া করার জন্য সূত্র প্রকাি করতত মব্মভন্ন পন্থা দতমর করতত ব্িা। আপমন্
তাতদ্রতক এর্াও ভাব্তত ব্িতব্ন্ ক্ষে, এই পৃথক রামিগুমি ক্ষকন্ সিতু িয৷ সূত্র গঠ্ন্ করার উতেিযটিও তাতদ্রতক ব্িতব্ন্,
োতত তারা আরও ক্ষব্মি দ্ে হতয় ওতঠ্
এব্ং সিয় ব্াাঁচাতত পাতর।

অযামিমভটি 2: সূত্র এব্ং সিয়-দ্েতা
আপমন্ ব্ল্যাকতব্াতডট অযামিমভটি 1-এর অংি 2-এর ক্ষে িতািত মিতখমছতিন্, এই কাজটির জন্য তা ব্যব্হার করুন্।


মিোথীতদ্র জুটি ক্ষব্াঁতধ্ মতন্ মিমন্র্ সিয় ধ্তর আতিাচন্া করতত ব্িুন্ ক্ষে তারা কীভাতব্ একটি আয়তাকার
মজমন্তসর পমরসীিা গিন্া করার উপায় দতমর করতত পাতর ো কি সিয় ক্ষন্তব্ (ব্ল্যাকতব্াতডট ইমতিতধ্য কতয়কটি
উদ্াহরি থাকতত পাতর)।



তাতদ্র ক্ষথতক িতািত মন্ন্ এব্ং ক্ষেমির সাতথ আতিাচন্া করুন্। মিোথীরা পমরসীিা গিন্ার মব্মভন্ন রূপ মিখতত
পারতছ মকন্া তা মন্মিত করুন্ (অন্যথায় মিোথীরা অন্য মকছু জাতন্ মকন্া তা মজজ্ঞাসা করুন্), ক্ষেিন্:
দদ্ঘটয + প্রস্থ + দদ্ঘটয + প্রস্থ এব্ং 2(দদ্: + প্র:) এব্ং 2দদ্: + 2প্র:।



এই পৃথক সূত্রগুমি ক্ষকন্ একই ফি ক্ষদ্তব্ মিোথীতদ্রতক তা আতিাচন্া করতত মদ্ন্।

মভমডও: জুটিব্দ্ধ কাজ ব্যব্হার করা

ক্ষকস স্টাভি 2: শ্রীমেী অপরাভিো অযাভিভিটি 2 িযিহার করা সম্বটে
ভিন্তািািিা কটরভিটলি
আমি এই অযাকটিমভটি করা পছি কতরমছিাি। এটি অতযর্ন্ দ্রুত গমতর মছি। অযামিমভটি 1 ক্ষথতক ব্ল্যাকতব্াতডট ক্ষব্ি
কতয়কটি উদ্াহরি মছি, ততব্ আমি তা সতিও আরও মকছু উদ্াহরি মজজ্ঞাসা কতরমছিাি। আমি এটি কতরমছিাি কারি
আমি অযামিমভটি 1-এর সাতথ ক্ষোগসূত্রটি স্পষ্ট করতত ক্ষচতয়মছিাি, মিোথীরা ক্ষে অঙ্ক করতছ তাতদ্রতক তার জন্য আতরা
ক্ষব্মি দ্াময়ত্ব মদ্তত ক্ষচতয়মছিাি এব্ং আমি ক্ষভতব্মছিাি ক্ষে এটি মিোথীতদ্রতক অতন্কগুমি উদ্াহরি ক্ষথতক সাধ্ারিীকরতির
অমভজ্ঞতা িাতভর আরও ভাি সুতোগ মদ্তত পাতর।
www.TESS-India.edu.in
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মিোথীতদ্র প্রথতি সহতোগীতক মজজ্ঞাসা করতত ব্িাও ভাি৷ এটি তাতদ্র মচর্ন্াভাব্ন্াতক সুমব্ন্যস্ত করা, তাতদ্র ক্ষে ক্ষকান্ও
প্রশ্ন মন্তজতদ্র িতধ্যই সিাধ্ান্ করা এব্ং পুতরা ক্ষেমির ির্ন্ব্যগুমির দ্বারা প্রভামব্ত ন্া হওয়ার সুতোগ মদ্তয়মছি। এটি
মিেক মহসাতব্ আিার জন্যও কােটকরী হতয়মছি, কারি তারা ো ব্িতব্ তা অন্ুিীিন্ কতর ক্ষরতখমছি এব্ং তাই আিরা
ক্ষেমিকতের আতিাচন্ায় সতযই সুির এব্ং ক্ষব্াধ্গিয েুমক্ত ক্ষপতয়মছিাি!

মচর্ন্ার জন্য সািময়ক মব্রমত


আপন্ার মিোথীরা কতর্া ব্ুতেতছ জান্ার জন্য আপমন্ কী প্রশ্ন মজজ্ঞাসা কতরমছতিন্?



আপন্ার মিোথীরা কীভাতব্ আতিাচন্ায় অংি মন্তয়মছি?



সিস্ত মিোথী মক অংি মন্তয়মছি?



েমদ্ তা ন্া হয় ততব্ আপমন্ কীভাতব্ তাতদ্রতক পতরর ব্ার অংি মন্তত সহায়তা করতত
পারততন্?

অযামিমভটি 3: ব্গটগুমি গিন্ার পদ্ধমতটি ব্যব্হার কতর আকারগুমির ক্ষেত্রফি মন্িটয়
এই কাজটির জন্য প্রস্তুত হতত, আপন্ার মিোথীরা ক্ষেমিকতে ক্ষে সিস্ত ন্ান্া রকি মজমন্স ক্ষদ্খতত পায় তাতদ্রতক
ক্ষসগুমির ক্ষেত্রফি মন্তদ্ট ি করতত ব্িুন্।

মব্ভাগ 1: ক্ষেত্রফি মন্িটয় করতত ব্গটগুমি গিন্া করার পদ্ধমত সম্বতে সম্পূিট ক্ষেমির আতিাচন্া
মিোথীতদ্র একটি মিে আকার ক্ষদ্খান্, ো পমরিাপ ন্া কতরই ব্গটাকার কাগতজ আাঁকা হতয়তছ, োর জন্য সূত্র ব্যব্হার
কতর ক্ষেত্রফি মন্িটয় করা কঠিন্ হতব্। ধ্ারিাটি হতচ্ছ এই ক্ষে, মিোথীতদ্রতক সূত্র ব্যব্হাতরর পমরব্ততট ক্ষেত্রফি মন্িটতয়র
অন্য একটি পন্থা সম্পতকট মচর্ন্া করতত হতব্। একটি উদ্াহরি হি মচত্র 1-এর আকারটি।

ভিত্র 1 একটি মিে আকার।


মিোথীতদ্র মন্তদ্ট ি করতত ব্িুন্ ক্ষে আকারটির পমরসীিা কী হতব্। তারপতর তাতদ্রতক এই আকারটির ক্ষেত্রফি
কী হতব্ তা মন্তদ্ট ি করতত ব্িুন্।



কীভাতব্ তারা এই আকারটির ক্ষেত্রফি মন্িটয় করতত পাতর ক্ষস সম্পতকট মিোথীতদ্র কাতছ পরািিট চান্। েমদ্
মিোথীরা ব্গটতেত্রগুমি ক্ষগান্ার একটি মব্কল্প ভাব্তত ন্া পাতর, ততব্ একটি ব্গটাকার কাগজ ব্যব্হার কতর কাজ
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করার সিয় এটিতক একটি সহজ এব্ং কােটকর উপায় মহসাতব্ মন্তদ্ট ি করুন্।

মব্ভাগ 2: একই ক্ষেত্রফিেুক্ত আকারগুমি অঙ্কি করা


মিোথীতদ্রতক জুটি ক্ষব্াঁতধ্ কাজ কতর ব্গটাকার কাগতজ (এখাতন্ 1 ব্গটতসমি ব্গটাকার কাগজ ভাি কাজ করতব্)
12 ক্ষেত্রফিেুক্ত কিপতে মতন্টি আকার অঙ্কি করতত ব্িুন্। আপমন্ মন্মদ্ট ষ্ট কতর মদ্তত পাতরন্ ক্ষে প্রমতটি ব্াহুর
দদ্ঘটয অব্িযই পূিট একতক হাতত হতব্। ততব্ েমদ্ আপমন্ এই িতট টি আতরাপ ন্া করতত চান্, ততব্ আপমন্ ক্ষদ্খতত
পাতব্ন্ ক্ষে আপন্ার অমধ্কতর উদ্োিী মিোথীতদ্র িতধ্য ক্ষকউ ক্ষকউ অমতমরক্ত আকারগুমি দতমর করতত
এককগুমির ভগ্াংি মন্তয় পরীো-মন্রীো করতব্। এটি তাতদ্র মচর্ন্াভাব্ন্াতক আরও প্রসামরত করতত সহায়তা
করতব্।

মিোথীতদ্র তাতদ্র কাজটি তাতদ্র পাতি ব্সা অন্যান্যতদ্র সাতথ ভাগ কতর মন্তত ব্িুন্ এব্ং তারপতর কীভাতব্ তারা
তাতদ্র মপ্রয় উদ্াহরিটি গঠ্ন্ কতরতছ তা জান্াতত ব্িুন্।

মভমডও: পাঠ্পমরকল্পন্া

ক্ষকস স্টাভি 3: শ্রীমেী অপরাভিো অযাভিভিটি 3 িযিহার করা সম্বটে যা
ভিন্তািািিা কটরভিটলি
অযামিমভটি 1-এর প্রথি অংতির িতই, মিোথীতদ্র প্রকৃ তপতে আকারটির ক্ষেত্রফি ও পমরসীিা কী তা মন্ধ্টারি করা
কঠিন্ হতয়মছি। তারা সূত্র ব্যব্হার কতর এটি গিন্া করতত চাইমছি। ততব্ আমি ক্ষজার মদ্তয়মছিাি এব্ং মিোথীতদ্র
ব্ল্যাকতব্াতডট এতস তাতদ্র হাত এব্ং আঙু িগুমি ব্যব্হার কতর ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিা ক্ষদ্খাতত ব্তিমছিাি।
ভু ি ধ্ারিাগুমির একটি ো আিাতক অব্াক কতর মদ্তয়মছি তা হি েখন্ একজন্ মিোথী দ্ীঘটতি দদ্ঘটয এব্ং দ্ীঘটতি
উচ্চতাতক ক্ষদ্মখতয় এটিতক ক্ষেত্রফি ব্তিমছি তখন্ ক্ষব্াো মগতয়মছি তারা প্রকৃ ত পতে ক্ষেত্রফি কী তা জাতন্ ন্া। তাই
আমি এই ব্যাপাতর সতযই আন্মিত ক্ষে আমি দধ্েট ধ্তরমছিাি এব্ং তাতদ্র ক্ষেত্রফি ও পমরসীিা কী শুধ্ু তা ব্মি মন্ ব্া
মন্তদ্ট ি কমর মন্।
েখন্ আমি মিোথীতদ্র মিে আকারটির ক্ষেত্রফি মন্িটয় করতত ব্তিমছিাি, তখন্ প্রথতি মিোথীতদ্র কতয়কজন্ ধ্তি
পতি মগতয়মছি। মিোথীতদ্র ক্ষকউ ক্ষকউ এিন্মক আকারটিতক আয়ততেত্রগুমিতত এব্ং ব্গটতেত্রগুমিতত মব্ভামজত কতরমছি
এব্ং তাতদ্র িতন্ থাকা সূত্রটি ব্যব্হার কতর ক্ষেত্রফিটি গিন্া কতরমছি। তাই আমি তাতদ্র কাজ করতত পাতর এিন্ অন্য
একটি পদ্ধমতর কথা মচর্ন্া করতত ইমেত মদ্তয়মছিাি।
মিোথীতদ্র িতধ্য সামরকা ও তার দ্িটি তখন্ ব্গটতেত্রগুমি গিন্ার পরািিট মদ্তয়মছি। একব্ার এই ধ্ারিাটি খমততয় ক্ষদ্খা
এব্ং পুতরা ক্ষেমির কাতছ প্রদ্িটন্ করার পতর, আমি মিোথীতদ্র 12 ক্ষসমি2 ক্ষেত্রফি সহ কিপতে মতন্টি আকার দতমর
করতত ব্তিমছিাি। মিোথীরা ক্ষে সংখযক উদ্াহরি মদ্তত সেি হতয়মছি এব্ং ক্ষসগুমির জটিিতা ক্ষদ্তখ আমি অব্াক
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হতয়মছিাি।
অযাকটিমভটি আিাতক জটিি কাজ ক্ষদ্ওয়া সম্পতকট ভাব্ততও ব্াধ্য কমরতয়মছি, আমি জান্তাি ক্ষসগুমি ভাি ও সিৃদ্ধ এব্ং
ক্ষসগুমিতক অন্যান্য সিৃদ্ধ কাতজ পমরিত করা োয়। আগািী সপ্তাহগুমিতত, আমি ক্ষে কাজগুমিতক সিৃদ্ধ ব্তি িতন্ কমর
ক্ষসগুমিতক সমরতয় রাখব্ এব্ং ভাব্ন্ামচর্ন্া করব্ ক্ষে আমি কীভাতব্ ক্ষসগুমিতক মকছু র্া জটিি করতত পামর োতত আমি
তাতদ্র অন্যান্য গামিমতক ধ্ারিাগুমি ক্ষিখাতন্ার সিয় সিৃদ্ধ কাজ মহসাতব্ও ব্যব্হার করতত পামর।

মচর্ন্ার জন্য সািময়ক মব্রমত


আপন্ার ক্ষেমির জন্য এটি ক্ষকিন্ মছি?



আপন্ার মিোথীরা কতর্া ব্ুতেতছ জান্ার জন্য আপমন্ কী প্রশ্ন মজজ্ঞাসা কতরমছতিন্?



আপমন্ মক শ্রীিতী অপরামজতা ক্ষেিন্টি কতরমছতিন্ ক্ষতিন্ ভাতব্ কাজটিতত ক্ষকাতন্া পমরব্তট ন্
কতরমছতিন্?



েমদ্ তাই হয় ততব্ তা করার জন্য আপন্ার পতে েুমক্ত কী মছি?

4 ক্ষেত্রফল এিং পভরসীমার ধারণাগুভলর মটধয একটি
পার্য কয তেভর করা
ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিা সম্পতকট ক্ষিখার সিয় সিসযাগুমির একটি হি মিোথীরা দ্ুটি ধ্ারিার িতধ্য তফাৎটি ব্ুেতত পাতর
ন্া। এটি এিন্মক পমরিত মিোথীতদ্রও প্রভামব্ত করতছ ব্তি িতন্ হয়। মরইন্তক (1997) মিতখমছতিন্ ক্ষে, প্রাথমিক
প্রাক-পমরতষব্ার মিেকতদ্র েখন্ একটি ছায়ােুক্ত জযামিমতক মচতত্রর পমরসীিা এব্ং ক্ষেত্রফি মন্ধ্টারি করতত ব্িা হতয়মছি
তাতদ্র িতধ্য অতন্তক পমরসীিা এব্ং ক্ষেত্রফি উভয় মন্িটতয়র জন্য ভু ি কতর একই পদ্ধমত ব্যব্হার কতরমছি।
মিোথীতদ্র এই তফাৎ সম্পতকট সতচতন্ করতত, পতরর অযাকটিমভটিতত আপমন্ পূতব্টর অযাকটিমভটিগুতিার িততা একই
কাঠ্াতিা ব্যব্হার করতব্ন্, ততব্ মকছু র্া জটিি হতব্। আপমন্ তারপতর মিোথীতদ্র প্রথতি একই ক্ষেত্রফি ততব্ পমরসীিা
পৃথক এিন্ আকারগুমি আাঁকতত ব্িুন্ এব্ং তারপতর একই পমরসীিা মকন্তু পৃথক ক্ষেত্রফিেুক্ত আকারগুমি আাঁকতত ব্িুন্।

অযামিমভটি 4: একই সাতথ ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিা খমততয় ক্ষদ্খা
এই অযাকটিমভটি মিোথীতদ্র উপতর ন্জর রাখা এব্ং তাতদ্রতক িতািত ক্ষদ্ওয়ার িাধ্যতি কােটসম্পাদ্ন্তক উন্নত করার
সুতোগ ক্ষদ্য়। আপমন্ এটির জন্য পমরকল্পন্ায় সহায়্তা করতত ‘ন্জরদ্ামর এব্ং িতািত ক্ষদ্ওয়া’ িূি মিো সম্পদ্টি
ক্ষদ্খতত পাতরন্।




মিোথীতদ্র কিপতে মতন্টি আকার আাঁকতত ব্িুন্ োতত রতয়তছ:
o

একই ক্ষেত্রফি ততব্ পৃথক পমরসীিা

o

একই পমরসীিা ততব্ পৃথক ক্ষেত্রফি।

মিোথীতদ্র তাতদ্র কাজ তাতদ্র ক্ষর্মব্তি ব্সা অন্যান্যতদ্র সাতথ ভাগ কতর মন্তত ব্িুন্, তারপতর কীভাতব্ তারা
তাতদ্র পছিসই উদ্াহরিগুমি দতমর কতরতছ তা প্রমততব্দ্ন্ করতত এব্ং পমরিাপ করার জন্য ব্যব্হৃত
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ইউমন্র্গুমিতত িতন্াতোগ মদ্তত ব্িুন্ (উদ্াহরিস্বরূপ পমরসীিার জন্য ক্ষসমিমির্ার এব্ং ক্ষেত্রফতির জন্য ক্ষসমি2)।


মিোথীরা ক্ষকন্ িতন্ কতর তাতদ্র এই পমরিাপগুমি ব্যব্হার করা উমচত তা তাতদ্র মজজ্ঞাসা করুন্।

ক্ষকস স্টাভি 4: শ্রীমেী অপরাভিো অযাভিভিটি 4 িযিহার করা সম্বটে যা
ভিন্তািািিা কটরভিটলি
প্রথি প্রশ্নটি েতথষ্ট দ্রুত এব্ং দ্ুদ্টার্ন্ উৎসাতহর সাতথ সম্পন্ন হয়। তারা ক্ষেিন্ভাতব্ ক্ষচতয়মছি ক্ষসভাতব্ একক ব্গটতেত্রগুমি
পুন্রায় সমিত করতত পাতর এই ব্যাপারর্া একব্ার উপিমব্ধ করার পতর, তারা সহতজই সিান্ ক্ষেত্রফতির ব্গটতেত্রগুমি
দতমর করতত ক্ষপতরমছি।
মকছু মিোথীতদ্র আরও একটি প্রশ্ন মছি: ো মভন্ন আকার অথচ একই ক্ষেত্রফি এব্ং একই পমরসীিা মব্মিষ্ট হতত
পাতর মকন্া। এর ফতি পমরিাপ এব্ং িাত্রাগুমি সম্পতকট উতিমজত আতিাচন্া হতয়মছি; পমরসীিা এব্ং ক্ষেত্রফি সিান্ হতত
পাতর ন্া কারি পমরসীিা একটি এক-িামত্রক পমরিাপ (ক্ষসমি)-এ প্রকাি করা হয় এব্ং ক্ষেত্রফি হি মদ্ব-িামত্রক এব্ং
তা ক্ষসমি2-এ প্রকাি করা হয়। ক্ষেিন্-৪ ক্ষসমি ব্াহু মব্মিষ্ট একটি ব্গট ক্ষেতত্রর ক্ষব্িায় ক্ষেত্রফি ও পমরসীিার
সংখযািান্ এক হতিও একক আিাদ্া৷
আমি এও িেয কতরমছ ক্ষে মিোথীরা পূতব্টর উদ্াহরিগুমি মফতর ক্ষদ্তখমছি ো তারা পূতব্টর অযাকটিমভটিগুমিতত কতরতছ,
তাতদ্র পূব্টব্তী মিোটিতক ন্তু ন্ মিোগ্রহতির সাতথ ক্ষোগসূত্র স্থাপন্ কতর - আমি এটি পছি কতরমছিাি। এটি তাতদ্র
পতে মদ্বতীয় প্রশ্নটির উির পাওয়া এব্ং খমততয় ক্ষদ্খাতক আরও সহজ কতর মদ্তয়মছি।

মচর্ন্ার জন্য সািময়ক মব্রমত


আপন্ার মিোথীরা কতর্া ব্ুতেতছ জান্ার জন্য আপমন্ কী প্রশ্ন মজজ্ঞাসা কতরমছতিন্?



আপন্ার মক কখন্ও িতন্ হতয়মছি আপন্ার হস্ততেপ করা প্রতয়াজন্?



ক্ষকান্ মব্ষয়গুমি আপন্াতক আরও ক্ষজার মদ্তয় ক্ষিখাতত হতব্ ব্তি িতন্ হতয়মছি?



দ্িব্দ্ধ কাজ চিাকািীন্ আপমন্ মক এিন্ ক্ষকান্ও মিোথীতক ক্ষদ্খতত ক্ষপতয়মছতিন্ ক্ষে অংি মন্মচ্ছি
ন্া ব্া কাজটি কীতসর সাতথ সংমেষ্ট তা ব্ুেতত পারমছি ন্া ব্তি িতন্ হমচ্ছি?



েমদ্ তাই হয় ততব্ আপমন্ আপন্ার ভমব্ষযত পমরকল্পন্ায় কীভাতব্ এটির প্রমত ব্যব্স্থা ক্ষন্তব্ন্?

5 পভরমাটপর একক এিং আরও িে মাত্রাগুভল ভিটয় কাি
করা
আতগর অংিটিতত আপমন্ ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিা মন্ধ্টারি করতত ব্যব্হার করা পমরিাপগুমিতত ন্জর ক্ষরতখমছতিন্।
মিোথীতদ্র মির্ার, ক্ষসমিমির্ার, ইমি ইতযামদ্ পমরিাতপর একক ব্যব্হার করতত ব্িা হতয় থাতক, অথচ এর্া করা
প্রকৃ তপতে ক্ষকন্ ভাি ক্ষসর্া তাতদ্র মন্জস্ব অমভজ্ঞতা ক্ষথতক অন্ুধ্াব্ন্ করতত ক্ষদ্ওয়া হয় ন্া। পমরিাতপর একক হি প্রথা
ব্া আইন্ দ্বারা প্রিাি রূতপ সংজ্ঞাময়ত ও গৃহীত একটি িাপ, ক্ষেিন্ মির্ার, গ্রাি ব্া মির্ার।
www.TESS-India.edu.in
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পতরর অযাকটিমভটিতত আপমন্ আপন্ার মিোথীতদ্র দ্িব্দ্ধ ভাতব্ তাতদ্র ক্ষেমিকতের ব্াইতর পাওয়া ক্ষকান্ও মজমন্তসর
ক্ষেত্রফি ও পমরসীিা তাতদ্র মন্জস্ব পমরিাপ ব্যব্হার কতর খমততয় ক্ষদ্খতত ব্িতব্ন্ এব্ং তারপতর ক্ষেমির অন্যান্য
মিোথীতদ্র সাতথ তাতদ্র পাওয়া ফিাফি তু িন্া এব্ং আতিাচন্া করতত ব্িতব্ন্। এই ভাতব্ গমিততক ক্ষেমিকতের ব্াইতর
মন্তয় োওয়া হতি, তা মিোথীতদ্রতক আিাতদ্র চারপাতিই ক্ষে অঙ্ক রতয়তছ ক্ষস সম্পতকট অব্গত হওয়ার সুতোগ ক্ষদ্য়। একই
সাতথ এটি তাতদ্র ক্ষপমেি ও কাগজ মদ্তয় আাঁকতত পারা আকাতরর ক্ষচতয় আরও ব্ি আকারগুমি মন্তয় কাজ করারও
সুতোগ এতন্ ক্ষদ্য়।

অযামিমভটি 5: মব্মভন্ন পমরিাতপর একক ব্যব্হার কতর ব্ৃহৎ মন্য়মিত আকারগুমির
ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিা মন্ধ্টারি
েখন্ মিোথীরা চার ব্া পাাঁচ জতন্র দ্তি ভাগ হতয় কাজ কতর এব্ং েখন্ দ্িগুমির িতধ্য তাতদ্র ভূ মিকা মন্মদ্ট ষ্ট কতর
ক্ষদ্ওয়া হয় তখন্, এই ক্ষেমিকতের ব্াইতরর অযাকটিমভটি ভাি ভাতব্ কােটকরী হয়। ক্ষেিন্ দ্ুজন্ মিোথীতক পমরিাপ
করতত ব্িা োয়, একজন্ মিোথীতক পমরদ্িটন্ করতত ব্িা োয়, মকংব্া এক ব্া দ্ুজন্ মিোথীতক পেটতব্েিগুমি মিখতত
ব্িা োয়। েমদ্ আপন্ার মিোথীতদ্র মডমজর্াি কযাতিরা ব্া কযাতিরােুক্ত ক্ষিাব্াইি ক্ষফান্ ব্যব্হাতরর সুতোগ থাতক, তাহতি
মিোথীরা তাতদ্র দ্তির সাতথ ক্ষে আকারগুমি পমরিাপ কতর ক্ষসগুমির ছমব্ তু িতত পাতর। অথব্া, মিোথীরা ক্ষেমিকতের
ব্াইতর কাজ করার সিয়, মিতখ রাখার পমরব্ততট পমরিাপগুমি ক্ষরকডট করতত একটি ক্ষর্প ক্ষরকডটার ব্যব্হার করতত পাতর৷

মব্ভাগ 1: ব্ৃহৎ আকারগুমির পমরসীিা এব্ং ক্ষেত্রফি মন্িটয়
আপমন্ মিোথীতদ্র ক্ষে কাজটি করতত ব্িতছন্ তা হি ক্ষেমিকতের ব্াইতর একটি মন্মদ্ট ষ্ট সিয়কাতি তাতদ্র পতে েত ক্ষব্মি
সম্ভব্ ব্ৃহৎ আকাতরর পমরসীিা িাপা এব্ং মন্িটয় করা। উদ্াহরিস্বরূপ তারা ক্ষকান্ও ক্ষখিার িাতঠ্র, ফু তির ব্াগাতন্র,
জতির পাতম্পর ক্ষেতত্রর পমরসীিা ও ক্ষেত্রফি পমরিাপ করতত পাতর। ক্ষকান্ আকারগুমির পমরিাপ করতত হতব্ োতত
পমরিাপগুমি পতর তু িন্া করা োয়, তার একটি তামিকা মিোথীতদ্র সতে একসাতথ ঠিক করুন্।
মিোথীরা মির্াতরর িততা ক্ষকান্ও ক্ষিমিক পমরিাপ ব্যব্হার ছািা তাতদ্র মন্জস্ব ‘পমরিাপগুমি’ ক্ষেিন্ িাঠি, পাতয়র পাতা,
ধ্াপ ইতযামদ্ ব্যব্হার করতব্।

মব্ভাগ 2: িব্ধ ফিগুমির তু িন্া
ক্ষেমিকতে মফতর মিোথীতদ্র তাতদ্র িব্ধ ফিগুমি মজজ্ঞাসা করুন্ এব্ং এগুমি ব্ল্যাকতব্াতডট মিখুন্।
মিোথীরা একই পমরিাপ ক্ষপতয়তছ মকন্া তা তাতদ্র মজজ্ঞাসা করুন্। মিিটি ক্ষকাথায় এব্ং পাথটকযটি ক্ষকাথায়? পমরিাপ
করার সিয় তারা মক ক্ষকান্ও অসুমব্ধ্ার সম্মুখীন্ হতয়মছি? তারা মক আরও কােটকর ও মন্ভুট ি উপাতয় এ জাতীয়
পমরিাপগুমি করার কথা মচর্ন্া করতত পাতর?

ক্ষকস স্টাভি 5: শ্রীমেী অপরাভিো অযাভিভিটি 5 িযিহার করা সম্বটে যা
ভিন্তািািিা কটরভিটলি
মিোথীরা ক্ষভতব্মছি ক্ষে এই অযাকটিমভটি সম্পূিট করা অতযর্ন্ সহজ হতব্, েখন্ তারা প্রকৃ তপতে কাজ শুরু করি তখন্
তারা অতন্ক সিসযার সম্মুখীন্ হতয়মছি৷ ক্ষকউ ক্ষকউ খুাঁতজ পাওয়া একটি কাতঠ্র র্ু কতরা ব্যব্হার কতরমছি, ক্ষকউ ক্ষকউ
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মন্তজতদ্র পদ্তেতপর দদ্ঘটয ব্যব্হার কতরমছি, ক্ষকউ ক্ষকউ তাতদ্র ব্াহুর দদ্ঘটয মহসাতব্ ক্ষিতপমছি ইতযামদ্।
আতিাচন্াটি চিাকািীন্ আিরা ক্ষদ্খতত ক্ষপতয়মছিাি ক্ষে মিোথীরা একক মহসাতব্ কী মিখতব্ ক্ষসই মব্ষতয় মচর্ন্াভাব্ন্া
করমছি। এটি তাতদ্রতক উপিমব্ধ করতত সাহােয কতরমছি ক্ষে, েখন্ প্রমতটি দ্ি পমরিাতপর একটি পৃথক ‘একক’ ব্যব্হার
কতর তখন্ তু িন্া করার সিসযা ক্ষদ্খা ক্ষদ্য়। তারা মন্তজরাই পরািিট মদ্তয়মছি ক্ষে পমরিাতপর একটি প্রিাি একক ব্যব্হার
করতি ভাি হতব্৷
আতিাচন্া চিার সিয় মিোথীরা িাত্রার মব্মভন্ন মদ্কগুমির পািাপামি মব্মভন্ন িামত্রক পমরিাপগুমি মন্তয় ক্ষখিাচ্ছতি
আতিাচন্া কতরমছি৷

6 সারসংটেপ
এই এককটি মিোথীতদ্র ধ্ারিাগুমির অন্ুধ্াব্ন্ এব্ং এগুমির িতধ্য পাথটতকযর মব্কাি করতত সহায়তা করার িাধ্যতি,
ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিার গামিমতক ধ্ারিাগুমি খমততয় ক্ষদ্খার উপতর ন্জর মদ্তয়তছ। অযাকটিমভটিগুমি মিোথীতদ্রতক তাতদ্র
চারপাতি খুাঁতজ পাওয়া উদ্াহরি ও মজমন্সগুমি ব্যব্হার করতত এব্ং তাতদ্র সহজাতজ্ঞান্ অন্ুধ্াব্তে্র মভমিতত জ্ঞান্ অজটন্
করতত ব্তিতছ।
এই ইউমন্র্টি পতি আপমন্ হয়ত ব্ুেতত ক্ষপতরতছন্ ক্ষে কীভাতব্ আপন্ার মিোথীতদ্র মন্তজতদ্রই উদ্াহরিগুমি দতমর করতত,
গামিমতক ভাতব্ মচর্ন্া করতত এব্ং সংমেষ্ট মচর্ন্া ভাব্ন্ার প্রমক্রয়াটি সম্বতে আতিাকপাত করা োয়।
এছািাও আপমন্ হয়ত মব্তব্চন্া কতরতছন্ ক্ষে আপন্ার মিোথীতদ্র কীভাতব্ জুটি ক্ষব্াঁতধ্ ব্া দ্িব্দ্ধ ভাতব্ কথা ব্তি এব্ং
পুতরা ক্ষেমিতত সিতব্তভাতব্ আতিাচন্া কতর ক্ষিখার িাধ্যতি ক্ষেত্রফি এব্ং পমরসীিার ধ্ারিাগুমি অন্ুধ্াব্ন্ করতত সাহােয
করা োয়।

মচর্ন্ার জন্য সািময়ক মব্রমত
এই ইউমন্তর্ ব্যব্হার কতরতছন্ এিন্ মতন্টি ধ্ারিা মচমিত করুন্ ো অন্যান্য মব্ষয় পিাতন্ার সিয়ও
ভাি ভাতব্ কাজ করতব্। এিন্ দ্ুটি মব্ষয় ক্ষন্ার্ করুন্ ো আপন্াতক িীঘ্রই ক্ষিখাতত হতব্ ক্ষেখাতন্ এই দ্ুটি
ধ্ারিা সািান্য পমরব্তট ন্ কতর ব্যব্হার করা ক্ষেতত পাতর।

সম্পদসমূহ
সম্পদ্ 1: NCF/NCFTE মিোদ্াতন্র আব্িযকতাগুমি
এই ইউমন্র্টি NCF (2005) ও NCFTE (2009)-এর মন্ম্নমিমখত মিোদ্াতন্র আব্িযকতাগুমির সাতথ ক্ষোগসূত্র স্থাপন্
কতর এব্ং আপন্াতক ক্ষসই আব্িযকতাগুমি পূরতি সহায়তা করতব্:


মিোথীতদ্র তাতদ্র মন্জস্ব মিো ক্ষথতক ক্ষকব্ি জ্ঞান্ গ্রহিকারী মহসাতব্ ক্ষদ্খতব্ন্ ন্া; তাতদ্র জ্ঞান্ গঠ্তন্র েিতায়
উৎসাহদ্ান্ কতর; িুখতস্থর পদ্ধমতগুমি ক্ষথতক মিোদ্ান্টি সমরতয় মন্তয় সমক্রয় অংিগ্রহিকারী মহসাতব্ ক্ষদ্খুন্।



মিোথীতদ্র গমিততক কথা ব্িার, ক্ষোগাতোতগর িাধ্যি মহসাতব্, মন্তজতদ্র িতধ্য আতিাচন্া করতত, একসাতথ কাজ
করতত ব্যব্হার করতত মদ্ন্।
www.TESS-India.edu.in
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সম্পদ্ 2: সব্াইতক অর্ন্ভুট ক্ত করার জন্য জুটিগুতিাতক পমরচািন্া করা
জুটি ক্ষব্াঁতধ্ কাজ করার ক্ষেতত্র সব্াইতক অংিগ্রহি করতত হয়। ক্ষেতহতু মিোথীরা আিাদ্া ধ্রতন্র হয়, তাই জুটিগুতিাতক
এিন্ভাতব্ পমরচািন্া করতত হয় োতত তারা প্রততযতক জাতন্ ক্ষে তাতদ্র কী করতত হতব্, তারা কী মিখতছ আর আপমন্ কী
কী প্রতযািা কতরন্। আপন্ার ক্ষেমিকতে জুটি ক্ষব্াঁতধ্ কাতজর রুটিন্ দতমরর জন্য, আপন্াতক মন্তচর কাজগুতিা করতত হতব্:


মিোথীরা ক্ষে সিস্ত জুটিতত কাজ কতর, ক্ষসগুতিা পমরচািন্া করা। কখন্ও কখন্ও মিোথীরা ব্েু তদ্র মন্তয় জুটিতত
কাজ করতব্; কখন্ও তা ন্াও করতত পাতর। মন্মিত করুন্ ক্ষে তারা ক্ষেন্ এর্া ক্ষব্াতে, ক্ষে তাতদ্র মিোতক
সতব্টাচ্চ পেটাতয় মন্তয় ক্ষেতত সাহােয করার জন্য আপমন্ জুটির ব্যাপাতর মসদ্ধার্ন্ ক্ষন্তব্ন্।



আতরা ক্ষব্মি চযাতিঞ্জ দতমর করার জন্য, আপমন্ কখন্ও কখন্ও মিে সািথটয ও মব্মভন্ন ভাষার মিোথীতদ্র
একসাতথ মন্তয় জুটি দতমর করতত পাতরন্, োতত তারা এতক অন্যতক সাহােয করতত পাতর; অন্য ক্ষেতত্র আপমন্
এিন্ মিোথীতদ্র মন্তয় জুটি দতমর করতত পাতরন্ োরা একই পেটাতয় কাজ করতত পাতর।



আপন্ার মিোথীতদ্র সািথটয জান্তত ন্মথ রাখুন্, আর ক্ষসই অন্ুোয়ী তাতদ্রতক একসাতথ ক্ষরতখ জুটি দতমর করুন্।



জুটি ক্ষব্াঁতধ্ কাজ করার সুমব্ধ্াগুতিা শুরুততই মিোথীতদ্র ব্যাখযা করুন্। পমরব্ার আর সিাতজর প্রসে ক্ষথতক
উদ্াহরি ব্যব্হার করুন্ ক্ষেখাতন্ ক্ষিাতকরা সহতোগীরূতপ কাজ কতর।



প্রাথমিক কাজগুতিাতক সংমেপ্ত ও সুস্পষ্ট রাখুন্।



আপমন্ ক্ষেভাতব্ চান্ মিোথীরা ক্ষসভাতব্ই কাজ করতছ, এই মব্ষতয় মন্মিত হওয়ার জন্য মিোথীতদ্র জুটিগুতিার
ওপর ন্জর রাখুন্।



মিোথীতদ্রতক তাতদ্র জুটিতত ভূ মিকা ব্া দ্াময়ত্ব প্রদ্ান্ করুন্, ক্ষেিন্ ক্ষকাতন্া গল্প ক্ষথতক দ্ুতর্া চমরত্র, ব্া ‘1’ ও
‘2’, ব্া ‘A’ ও ‘B’ এর িততা সহজ ক্ষিতব্ি মদ্ন্। তারা এতক অতন্যর িুতখািুমখ হওয়ার আতগই এর্া করুন্,
োতত তারা ক্ষিাতন্।



মন্মিত করুন্ ক্ষেন্ মিোথীরা িুতখািুমখ ব্সার জন্য সহতজই িুখ ক্ষঘারাতত ব্া ন্িাচিা করতত পাতর।

জুটি ক্ষব্াঁতধ্ কাজ করার সিয় মিোথীতদ্র ব্িুন্ ক্ষে প্রমতটি কাতজর জন্য তারা কত সিয় পাতব্, আর মন্য়মিতভাতব্ সিয়
ক্ষঘাষিা করুন্। ক্ষে জুটিগুতিা এতক অন্যতক সাহােয কতর আর কাজর্া চািু রাতখ, তাতদ্র প্রিংসা করুন্। জুটিগুতিাতক মস্থত
হতত আর মন্জস্ব সিাধ্ান্ খুাঁতজ ক্ষব্র করতত সিয় মদ্ন্। মিোথীরা ভাব্ন্ামচর্ন্া করার সিয় পাওয়ার আতগই দ্রুত তাতদ্র
সাতথ জমিত হওয়া আর তারা কী করতত পাতর তা ক্ষদ্খাতন্া ক্ষিাভন্ীয় হতত পাতর। কথা ব্িা ও কাজ করার পমরতব্ির্া
ক্ষব্মির ভাগ মিোথীই উপতভাগ কতর। আপমন্ ক্ষেমির চারমদ্তক হাাঁর্াচিা করতত করতত িে রাখুন্ ও শুন্ুন্, মিতখ মন্ন্
ক্ষে কারা একসাতথ স্বচ্ছতি কাজ করতছ, কাউতক আতিাচন্ায় অর্ন্ভুট ক্ত করা ন্া হতি ক্ষসই মব্ষতয় সতকট থাকুন্, আর ক্ষে
ক্ষকাতন্া সাধ্ারি ত্রুটি, ভাি ধ্ারিা ব্া সারসংতেপ মিতখ মন্ন্।
কাজর্ার ক্ষিতষ আপন্ার একর্া ভূ মিকা হি মিোথীরা ো প্রস্তুত কতরতছ তার িতধ্য সংতোগ স্থাপন্ করা। আপমন্ কতয়কর্া
জুটির কাজ ক্ষদ্খাতন্ার জন্য জুটিগুতিা মন্ব্টাচন্ করতত পাতরন্, অথব্া আপমন্ তাতদ্র জন্য এর্াতক সংমেপ্ত আকার মদ্তত
পাতরন্। মিোথীরা একসাতথ কাজ করার সিয় সাফতিযর একর্া অন্ুভূমত ক্ষপতত পছি কতর। আপন্াতক প্রমতর্া জুটির ক্ষথতক
িতািত মন্তত হতব্ ন্া – ক্ষকন্ন্া এর্া খুব্ ক্ষব্মি সিয় ক্ষন্তব্ - ততব্ এিন্ মিোথীতদ্র মন্ব্টাচন্ করুন্ োতদ্র পেটতব্েি
কতর আপমন্ ব্ুেতত ক্ষপতরতছন্ ক্ষে তারা একর্া ইমতব্াচক অব্দ্ান্ মদ্তত সিথট হতব্, ো অন্যতদ্রও মিখতত সাহােয করতব্।
ক্ষে সিস্ত মিোথীরা অংি ক্ষন্ওয়ার ক্ষেতত্র সাধ্ারিত ভীতু স্বভাতব্র হয়, তাতদ্র আত্মমব্শ্বাস গতি ক্ষতািার এর্া একর্া
সুতোগ হতত পাতর।
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আপমন্ েমদ্ মিোথীতদ্র ক্ষকাতন্া সিসযা সিাধ্ান্ করতত ক্ষদ্ন্, ক্ষসই ক্ষেতত্র আপমন্ একর্া আদ্িট উিরও মদ্তত পাতরন্ আর
তারপতর তাতদ্র জুটি ক্ষব্াঁতধ্ আতিাচন্া করতত ব্িতত পাতরন্ ক্ষে তাতদ্র উিরগুতিাতক কীভাতব্ উন্নত করা োয়। এর্া
তাতদ্রতক তাতদ্র মন্তজর মিখন্ সম্বতে মচর্ন্াভাব্ন্া করতত আর তাতদ্র ভু ি ক্ষথতক মিখতত সাহােয করতব্।
আপমন্ েমদ্ জুটিতত কাতজর ক্ষেতত্র ন্তু ন্ হন্, ততব্ আপমন্ এই কাজ, সিয় মব্ভাগ অথব্া জুটির সিন্বয় মন্তয় আপন্ার
কামিত ক্ষেতকান্ পমরব্তট তন্র ক্ষন্ার্ করা গুরুত্বপূিট। আপমন্ এভাতব্ই মিখতব্ন্ আর এভাতব্ই আপন্ার পিাতন্ার উন্নমত
করতত পারতব্ন্, তাই এর্া এত জরুমর। সফিভাতব্ জুটি ক্ষব্াঁতধ্ কাজ পমরচািন্া করার সাতথ সুস্পষ্ট মন্তদ্ট ি ক্ষদ্ওয়া ও
ভািভাতব্ সিয় মন্য়ন্ত্রতির সম্পকট আতছ, আর সংতেতপ সারাংি ক্ষদ্ওয়াও জরুমর - এই সব্মকছু র জন্যই অভযাস প্রতয়াজন্
হয়।

অভেভরক্ত সম্পদসমূহ


Kajer Madhyna Ganit, SCERT (WB)



A newly developed maths portal by the Karnataka government:
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Mathematics



National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics: https://www.ncetm.org.uk/



National STEM Centre: http://www.nationalstemcentre.org.uk/



National Numeracy: http://www.nationalnumeracy.org.uk/home/index.html



BBC Bitesize: http://www.bbc.co.uk/bitesize/



Khan Academy’s math section: https://www.khanacademy.org/math



NRICH: http://nrich.maths.org/frontpage



Art of Problem Solving’s resources page: http://www.artofproblemsolving.com/Resources/index.php



Teachnology: http://www.teach-nology.com/worksheets/math/



Math Playground’s logic games: http://www.mathplayground.com/logicgames.html



Maths is Fun: http://www.mathsisfun.com/



Coolmath4kids.com: http://www.coolmath4kids.com/



National Council of Educational Research and Training’s textbooks for teaching mathematics and for
teacher training of mathematics: http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm



Aamar Ganit (VI), Published by WBBPE



AMT-01 Aspects of Teaching Primary School Mathematics, Block 1 (‘Aspects of Teaching
Mathematics’), Block 2 (‘Numbers (I)’), Block 3 (‘Numbers (II)’), Block 5
(‘Measurement’): http://www.ignou4ublog.com/2013/06/ignou-amt-01-study-materialbooks.html



LMT-01 Learning Mathematics, Block 1 (‘Approaches to Learning’) Block 2 (‘Encouraging
Learning in the Classroom’), Block 4 (‘On Spatial Learning’), Block 6 (‘Thinking
Mathematically’): http://www.ignou4ublog.com/2013/06/ignou-lmt-01-study-materialbooks.html



Manual of Mathematics Teaching Aids for Primary Schools, published by NCERT:
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/pks-primarymanual.pdf



Learning Curve and At Right Angles, periodicals about mathematics and its teaching:
http://azimpremjifoundation.org/Foundation_Publications
www.TESS-India.edu.in
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Textbooks developed by the Eklavya Foundation with activity-based teaching mathematics at the
primary level: http://www.eklavya.in/pdfs/Catalouge/Eklavya_Catalogue_2012.pdf



Central Board of Secondary Education’s books and support material (also including List of Hands-

on Activities in Mathematics for Classes III to VIII) – select ‘CBSE publications’, then ‘Books and
support material’: http://cbse.nic.in/welome.htm


Sakriata Vittik Ganit (Primary) DIET Hoogl, WB.
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কৃেজ্ঞোস্বীকার
এই মব্ষয়ব্স্তু মক্রতয়টিভ কিে অযামিমব্উিন্ – ক্ষিয়ারঅযািাইক িাইতসে এর অধ্ীতন্ উপিব্ধ
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), েমদ্ ন্া অন্যভাতব্ মচমিত হয়। িাইতসেটি টিইএসএস
(TESS)-ইমিয়ার, OU এব্ং UKAID ক্ষিাতগাগুমির ব্যব্হার ব্মহভূট ত কতর, ো শুধ্ুিাত্র টিইএসএস(TESS)-ইমিয়ার
প্রকতল্পর ক্ষেতত্রই অপমরব্মতট তভাতব্ ব্যব্হার করা ক্ষেতত পাতর।
কমপরাইর্ স্বত্বামধ্কারীতদ্র সাতথ ক্ষোগাতোগ করার উতেতিয সব্টতভাতব্ প্রতচষ্টা করা হতয়তছ। েমদ্ ক্ষকাতন্াটি অমন্চ্ছাকৃ তভাতব্
ন্জর এমিতয় মগতয় থাতক, তাহতি প্রকািকরা প্রথি সুতোতগই সান্তি প্রতয়াজন্ীয় ব্তিাব্স্ত করতব্ন্।
মভমডও (মভমডও মস্টি সহ): ভারত ব্যাপী মিেকতদ্র মিোদ্ান্কারী, প্রধ্ান্ মিেক, মিেক ও ছাত্রছাত্রীতদ্র ধ্ন্যব্াদ্
জান্াতন্া হতচ্ছ, োরা প্রস্তুমতর সিতয় ওতপন্ ইউমন্ভামসটটির সতে কাজ কতরমছতিন্।
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