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TESS-ইবিয়া (টিচার এডয তকিন্ থ্রু স্কযল বিসড সাত ার্ট)-এর লক্ষয হল বিক্ষার্থী-বকবিক, অংিগ্রহিমূলক দ্তক্ষত র উন্নবেতে

বিক্ষকতদ্র সহায়ো করার জন্য ওত ন্ এডয তকিন্াল বরতসাতসটস (OERs)-এর সম্পদ্গুবলর মাধ্যতম ভারতের প্রার্থবমক এিং মাধ্যবমক
বিক্ষকতদ্র বেবিকতক্ষর রীবেগুবলতক উন্নে করা। TESS-ইবিয়া OERs বিক্ষকতদ্র স্কযতলর াঠ্যিইতয়র সহাবয়কা প্রদ্ান্ কতর। এগুবল
বিক্ষকতদ্রতক োাঁতদ্র বিক্ষার্থীতদ্র সতে বেবিকতক্ষ রখ কতর বদ্খার জন্য অযাবিবভটি প্রদ্ান্ কতর, আর একই সাতর্থ বকছয বকস স্টাবড
প্রদ্ান্ কতর বেগুবল বদ্খায় বে অন্য বিক্ষকরা কীভাতি বিষয়টি বিতয়তছন্ এিং সম্পদ্গুবলর মতধ্য বোগসূত্র স্থা ন্ কতরতছ োতে
বিক্ষকতদ্রতক োাঁতদ্র াতঠ্র বরকল্পন্া ও বিষয়জ্ঞান্তক উন্নে করতে সাহােয করা োয়।
ভারেীয় াঠ্যক্রম এিং প্রসেগুবলর জন্য TESS-ইবিয়া OERs সহতোগীোমূলক ভাতি ভারেীয় এিং আর্ন্টজাবেক বলখকতদ্র দ্বারা
বলখা হতয়তছ এিং এটি অন্লাইতন্ এিং ছা ার িযিহাতরর জন্য উ লব্ধ আতছ (http://www.tess-india.edu.in/)। OERs অতন্ক
সংস্করতি াওয়া োয়, এগুবল ভারতের প্রতেযক অংিগ্রহিকারী রাতজযর জন্য উ েযক্ত এিং স্থান্ীয় প্রতয়াজন্ীয়ো এিং প্রসে ূরি করতে
OERsবক িযিহারকারীতদ্র গ্রহি এিং স্থান্ীয় ভাষায় অন্যিাদ্ করতে আমন্ত্রি করা হয়।
TESS-ইবিয়া বদ্ ওত ন্ ইউবন্ভট াবসটি UK দ্বারা বরচাবলে এিং UK সরকার আবর্থটক বিবন্তয়াগ কতরতছ।

ভিভিও সম্পদসমূহ
এই ইউবন্তর্ বকছয কােটক্রতমর সতে বন্ম্নবলবখে আইকন্গুবল আতছ : । এর অর্থট হল বে বন্বদ্ট ষ্ট বিক্ষাদ্ান্ সংক্রার্ন্ বর্থতমর জন্য
TESS-ইবিয়া বভবডও সম্পদ্সমূহ বদ্খা আ ন্ার তক্ষ সহায়ক হতি।
TESS-ইবিয়া বভবডও সম্পদ্সমূহ ভারতের ক্লাসঘতরর বিবিধ্ প্রকাতরর বরতপ্রবক্ষতে মূল বিক্ষাদ্ান্সংক্রার্ন্ বকৌিলগুবল বচবত্রে কতর।

আমরা আিা কবর বসগুবল আ ন্াতক অন্যরূ চচাট বন্তয় রীক্ষা করতে সাহােয করতি। বসগুবলর উতেিয হল াঠ্যবভবিক ইউবন্তর্র
মাধ্যতম আ ন্ার কাতজর অবভজ্ঞো িািাতন্া ও বর ূিট করা , বকন্তু আ বন্ েবদ্ বসগুবল ব তে অসমর্থট হ ন্ , বসই বক্ষতত্র এগুবল অ বরহােট
ন্য়।
TESS-ইবিয়া বভবডও সম্পদ্গুবল অন্লাইতন্ বদ্খা োয় িা TESS-ইবিয়া ওতয়িসাইর্ , (http://www.tess-india.edu.in/) বর্থতক

ডাউ বলাড করা োয়। অ যর্থটায় আ ব একিট বসবড িা বমমবর কাতডটবভবডওগুবল ব েব াতর ।

সং কির 1.0 SM01v1
West Bengal
েৃেীয়

ব ষর উ া া গুবল িা অ যর্থটায় িিবেট

বিয়ারঅযালাইক লাইতসতের অ ীব

া হতল এই সাম রীিট একিট ব রতয়িটভ কম স অযাবিবিউি -

উ ল ধ্ : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

TESS-India is led by The Open University UK and funded by UK aid from the UK government

দ্ৃিযকল্প িা বভজযযয়ালাইতজিন্ িযিহার করা: িীজগাবিবেক অতভদ্ (Identity) সমূহ

এই ইউভিটের ভিষয়িস্তু
িীজগাবিবেক অতভদ্গুবল (Identity) গবিতের াঠ্যক্রম এিং সামবগ্রক ভাতি গবিতে একটি গুরুত্ব ূিট ভূ বমকা ালন্ কতর। ভারতের
মাধ্যবমক বিদ্যালতয়র াঠ্যক্রতম ন্িম বেবিতে সমীকরি এিং িহু দ্ সমাধ্ান্ করার সময় আর্ প্রকাতরর অতভদ্ (Identity) িযিহার
করা হয়। এই অতভদ্গুবল (Identity) জান্া এিং িন্াক্ত করা বিক্ষার্থীতদ্র গাবিবেক দ্ধবেগুবল বিখতে সহায়ো কতর। এছািাও এটি
িীজগাবিবেক বকৌিলগুবলতে এিং সমসযা সমাধ্াতন্ দ্ধবেগুবল প্রতয়াগ করার সময় োতদ্র সািলীলোর বিকাি ঘর্াতে সক্ষম করতি।
অতভদ্গুবলর (Identity) ক্ষমো সম্পূিটরূত িযিহার করার জন্য িীজগাবিবেক অতভতদ্র (Identity) বরিেট ন্গুবল বচবিে করতে ারা
গুরুত্ব ূিট। অতভদ্গুবল (Identity) বিখা এিং প্রতয়াগ করার সময় মূল সমসযাটি হল বিবিরভাগ বিক্ষার্থীতদ্র জন্য এর্া শুধ্যমাত্র মযখস্থ
করার বিষয় এিং উগতর বদ্ওয়ার বিষয়৷
এই ইউবন্র্টি দ্ৃিযকল্প উ স্থা ন্া িযিহার কতর কতয়কটি ৃর্থক উ ায় বন্তয় আতলাচন্া করতি, ো আ বন্ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র
িীজগাবিবেক অতভদ্গুবল (Identity) বিখতে সহায়ো করার জন্য িযিহার করতে াতরন্। এই উ ায়গুবল স্মৃবেিবক্তর উ র কম আস্থা
রাতখ এিং বরিতেট অতভদ্গুবলর (Identity) ধ্ারিাগুবল িযঝতে ারার উ র বভবি কতর গঠিে হতয়তছ।

এই ইউভিটে আপভি কী ভিখটে পাটরি


কী ভাতি বচত্র িযিহার কতর আ বন্ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র অতভদ্গুবল (Identity) কীভাতি গঠিে হয় ো অন্যসন্ধান্ এিং
আবিষ্কার করতে সহায়ো করতে াতরন্।



স্মৃবেিবক্তর উ র আস্থা ন্া বরতখই কী ভাতি অতভদ্গুবল (Identity) িযিহার ও প্রতয়াগ করতে হয় বস সম্পতকট কতয়কটি ধ্ারিা।



কীভাতি ইবেমতধ্য র্থাকা কাজগুবল সামলাতিন্ োতে আ ন্ার বিক্ষার্থীরা গবিে অন্যিীলতন্র প্রবক্রয়ায় মতন্াতোগ বদ্তে াতর।

এই ইউবন্র্টি বরতসাসট 1-এ আতলাবচে NCF (2005) এিং NCFTE (2009)-এর বিক্ষাদ্াতন্র প্রতয়াজন্ীয়োগুবলতে বোগসূত্রগুবল
স্থা ন্ কতর।

1 মুখস্থ করার মাধ্যটম শিখা
মযখস্থ করার মাধ্যতম বিখা িা মযখস্থ বিদ্যা হল যন্রািৃবির বভবিতে বিখার বকৌিল।
এই বিখার বকৌিলটির তক্ষ অতন্কগুবল েযবক্ত রতয়তছ: এর মতধ্য একটি হল অন্যান্য গাবিবেক বিষয়গুবলতে সািলীল হতয় ওঠ্ার জন্য
গবিতের কতয়কটি বিষয় দ্রুে মতন্ করতে ারা প্রতয়াজন্।
অতন্ক বিক্ষার্থীতক মযখস্থ করার মাধ্যতম োতদ্র ‘ন্ামোগুবল’ বিখতে উৎসাবহে করা হয়। এর কারি হল েখন্ োরা সমসযাগুবলর
সমাধ্ান্ কতর, বিতিষে েখন্ োতদ্র কযালকুতলর্র িযিহার করার সযতোগ র্থাতক ন্া বসই সময় োতে োরা 6 × 7 – এর মতো
েয লন্ামূলকভাতি সহজ গিন্া খযি বিবি সময় ও প্রয়াস িযিহার ন্া কতরই করতে াতর। ন্ামোগুবল এতকিাতর মযখস্থ র্থাকতল োতদ্র সংখযা
সম্পতকট ধ্ারিাও আরও বরষ্কার হয়; বেমন্ সংখযাগুবলর আকার, সংখযাগুবল কী ভাতি সম্পকট েযক্ত অর্থিা গুবিেক (Multiple) িা
ভগ্াংতির (Fraction) ধ্ারিা। একই ধ্রতির েযবক্ত মযখতস্থর মাধ্যতম িীজগাবিবেক অতভদ্গুবল (Identity) বিখার জন্য িযিহার করা
বেতে াতর।
েতি বিখার বকৌিল বহসাতি মযখস্থ করার বি রীতেও িহু েযবক্ত রতয়তছ (বড মরগযান্, 1865; মার্টন্ অযাি িযর্থ, 1997)। এর একটি হল
িযিহারতোগযো; স্কয তল খযি বিবি অন্য বস্থে র্থাকার কারতি, প্রতয়াজন্ীয় অন্যিীলতন্র জন্য সময় িা সযতোতগর স্বল্পোর কারতি িা
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বকিলমাত্র োতদ্র দ্যিটল স্মরিিবক্তর কারতি মযখস্থ বিদ্যা বর্থতক সমস্ত ছাত্র উ কার ায় ন্া। বিতিষ বিক্ষাগে চাবহদ্া, বেমন্ বডসতলবিয়া
আতছ এমন্ বিক্ষার্থীরা খযি বিবি বরমাি অসযবিধ্ার সম্মযখীন্ হয়।
অন্য একটি েযবক্ত, মযখস্থ করার মাধ্যতম কী ধ্রতির বিক্ষা লাভ হয় োর সাতর্থ সম্পবকট ে। মযখস্থ করা বিাধ্িবক্ত িা বিাঝার উ তর বজার
বদ্য় ন্া; িা এটি ধ্ারিাগুবলর অর্থট কী িা গবিতের অন্যান্য বক্ষত্রগুবলর সাতর্থ বসগুবল কী ভাতি সংেযক্ত ো অন্যসন্ধান্ করার সহায়ক ন্য়।
এটি মযখস্থ করা এিং বন্ভযট ল ভাতি আিার বসর্া িিটন্া করার উ তর বজার বদ্য়৷ বের্া অতন্কগুবল দ্তক্ষ আতছ এমন্ বকান্ও বিষতয়র
(বেমন্ সূত্র ও অযালগবরদ্ম) আরও জটিল বদ্কগুবল অধ্যয়ন্ করার সময় সমসযা সৃবষ্ট করতে াতর। মযখস্থ করতলই অর্থট অন্যধ্ািন্ করা োয়
ন্া, এর অর্থট হল বকছয বিষয় বচাখ এবিতয় োয়, বিস্তাবরে ের্থয গুবলতয় োয়, মান্বসক চা িাতি এিং রীক্ষায় িযর্থটো বদ্খা বদ্তে াতর।
স্মৃবেিবক্ত িযিহার কতর বিখার অবভজ্ঞো বিবিরভাগ বক্ষতত্রই আকষটিীয় হয় ন্া৷ মযখতস্থর

ন্
য রািৃবি প্রকৃ বের জন্য বিাঝা এিং সংতোগ

স্থা তন্র সযতোতগর অভাতির কারতি এটি একতঘতয় বহসাতিও বিতিবচে হতে াতর। বিক্ষার্থীরা বন্তজতদ্র মবস্তষ্কতক েেদ্ূর সম্ভি কম কাতজ
লাবগতয় োবন্ত্রক ভাতি অন্যিীলন্গুবল ‘বিষ কতর’। এটি খযি ভাল ফলাফল কতর এমন্ বিক্ষার্থী সহ সমস্ত বিক্ষার্থীর তক্ষ সমসযাজন্ক হতে
াতর। গবিে বিখার সময় একতঘতয় লাগা, বচর্ন্াভািন্ার স্বল্প চাবহদ্া এিং সংতোগ স্থা ন্ ও গবিতের অর্থট বিাঝার জন্য কাজ করার
সযতোতগর অভাি বিক্ষার্থীতদ্র জন্য বিষয়টি অন্যধ্ািন্ এিং উ তভাগ করা কঠিন্ কতর বোতল।

বচর্ন্ার জন্য সামবয়ক বিরবে


মযখস্থ করার মাধ্যতম বিখা সম্পতকট আ ন্ার ভািন্া বচর্ন্া কী? আ বন্ বক মতন্ কতরন্, বে এটি সিসময় ন্াবক
কখন্ও কখন্ও ভালভাতি কাজ কতর িা প্রায়িই কতর ন্া?



আ ন্ার স্মৃবেিবক্তর মাধ্যতম গবিে বিখার অবভজ্ঞোটি বকমন্ বছল?



আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র মতধ্য এমন্ একজন্ বে ভাল মযখস্থ কতর িতল মতন্ হয় এিং এমন্ একজন্ োর তক্ষ মযখস্থ
করা কষ্টসাধ্য িতল মতন্ হ্য়, এমন্ দ্য’ জতন্র কর্থা বচর্ন্া করুন্। োরা বে ভাতি বিতখ োতদ্র মতধ্য বমল এিং
েফােটি বকার্থায়?

2 িীজগাভিভেক অটিদগুভি (Identity) শিাঝার জিয
দৃিযকল্প
মযখস্থ িবক্তর উ তর কম আস্থা রাখার একটি কােটকর উ ায় হল দ্ৃিযকল্প িযিহার করার মাধ্যতম বিখা। দ্ৃিযকতল্পর অর্থট আ ন্ার মতন্
বকান্ও বজবন্তসর বচত্র বদ্খা। বিবভন্ন িযবক্তরা সিসময় একই ভাতি বজবন্সগুবল ‘বদ্তখ ন্া’ বকন্তু ‘বভজযযয়াল বচর্ন্া’ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র
অন্যধ্ািন্ গঠ্তন্র বক্ষতত্র অেযর্ন্ গুরুত্ব ূিট (Dörfler, 1991)।
েয লন্ামূলক সহজ বক্রয়াকলাত র সাহাতেয দ্ৃিযকল্প উ স্থা ন্া করতে ারা োয়। উদ্াহরিস্বরূ , গুিতক একটি গুিফতলর সারবি
(product table) বহসাতি উ স্থা ন্ করা বেতে াতর বেটি বক্ষত্রফতলর সমেয লয। (গুিতক উ স্থা ন্ করার অন্যান্য উ ায় র্থাকতে
াতর।)
7 × 3 এই গুিফলটিতক সাে িাই বেন্ িগটতক্ষত্রর একটি বক্ষত্র দ্বারা উ স্থা ন্ করা বেতে াতর (বচত্র 1)। এই বচত্রটি বর্থতক এটিও
বরষ্কার হয় বে গুি হল বিবন্ময় (commutative) – অর্থটাৎ 7 × 3 হল বসই একই বক্ষত্র ো 3 × 7-এর গুিফতলর বক্ষত্র।
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7

3

ভিত্র 1 7 × 3-এর একটি গুিফতলর সারবি (product Table)
োই 7 × 3 হল 3 x 7 এর সমেয লয িা 21-এর সমেয লয। এটি এ ভাতি বলখা বেতে াতর:
7 x 3 ~ 3 x 7 ~ 21।
গুতির মতডল তেবর আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র গুতির অঙ্ক িযঝতে সাহােয করতে াতর, কারি একটি িৃহৎ আয়েতক্ষত্রর বক্ষত্রফলতক সহতজই
েয লন্ামূলক ভাতি বছার্ আকাতরর আয়েতক্ষতত্র বিভক্ত করা বেতে াতর। িযিহার করা সংখযার অন্য াতে বক্ষতত্রর মতডলগুবল ন্া আাঁকাই
ভাল : এটি আরও বিবি বিমূেট উ স্থা ন্ার উ তর বজার বদ্য় এিং মান্বসক ভাতি ঋিাত্মক (Negative) সংখযাগুবলর উ স্থা ন্ায়
ব ৌাঁছাতে সহজ কতর বোতল। বেতহেয বকান্ও ঋিাত্মক (Negative) বক্ষত্র র্থাকা সম্ভি ন্য় োই এ জােীয় উ স্থা ন্া একটি ‘গুিফতলর
সারবি’ (product table) বহসাতি উবিবখে হয়।
উদ্াহরিস্বরূ , 24 × 13 বচত্র 2-এ গুিফতলর সারবি (product table) দ্বারা উ স্থা ন্া করতে ারা বেতে াতর। এ কারতি
24 × 13 ~ (20 + 4) × (10 + 3) ~ 200 + 40 + 60 + 12 ~ 312।
20

4

10

200

40

3

60

12

ভিত্র 2 24 × 13-এর অঙ্কটির জন্য একটি গুিফতলর সারবি
অন্য একটি উদ্াহরতি, 192 বক বচত্র 3-এ র্থাকা গুতির সারবি দ্বারা উ স্থা ন্ করতে ারা োয়। এ কারতি
192 ~ (20 – 1) × (20 – 1) ~ 400 – 20 – 20 + 1 ~ 361।
20

–1

20

20 × 20 = 400

20 × (–1) = –20

–1

20 × (–1) = –20

(–1) × (–1) = 1

ভিত্র 3 192-এর অঙ্কটির জন্য একটি গুিফতলর সারবি
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এই ৃর্থকীকরি মতডলটি িৃহির সংখযাগুবলর গুিফল বন্িটতয়র বক্ষতত্র িা িীজগবিে সংক্রার্ন্ গুতির বক্ষতত্র অেযর্ন্ সহায়ক। িীজগবিে
সংক্রার্ন্ একটি সহজ উদ্াহরি হল 3(a – b), বেমন্টি বচত্র 4-এ বদ্খাতন্া হতয়তছ। এ কারতি 3(a – b) ~ 3a – 3b।

3

a

–b

3 × a =3a

3 × (–b) = –3b

ভিত্র 4 3(a – b)-এর জন্য একটি গুিফতলর সারবি
আ বন্ হয়তো লক্ষয কতরতছন্ বে, এই উদ্াহরিগুবলতে মাতঝ মাতঝ সমেয লয বচিটি (~) সমান্ বচতির (=) বরিতেট িযিহার করা হতয়তছ,
এটিও সমান্ ভাতি তিধ্। সমেয লয বচিটি গবিতের বক্ষতত্র বকছয বন্বদ্ট ষ্ট স্বাধ্ীন্ো, স্বেঃস্ফূ েট হওয়ার সযতোগ বদ্য়, বিতিষে বেখাতন্ বচিটি
‘~’ (এর সমেয লয)-এর বরিতেট ‘অন্যভাতি িলা োয়’ বহসাতি িা হয়।
অযাবিবভটি 1 গুিতক একটি গুিফতলর সারবি বহসাতি বদ্খার মাধ্যতম বিক্ষার্থীতদ্র দ্ৃিযকল্প বন্তয় কাজ করতে সাহােয করতি। এই ইউবন্তর্
আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র সাতর্থ অযাবিবভটিগুবল িযিহার করার আতগ বন্তজই সমস্ত (িা কম তক্ষ আংবিক) চচটা সম্পূিট কতর বন্ওয়া ভাল।
আ বন্ েবদ্ এগুবল বকান্ও সহকমীর সতে বচষ্টা কতর বদ্তখন্ েতি আরও ভাল হয় কারি, এটি আ ন্াতক আ ন্ার অবভজ্ঞোটি বভতি
বদ্খতে সাহােয করতি।
অযাবিবভটিগুবল বন্তজ বচষ্টা কতর বদ্খার অর্থট হল আ বন্ বিক্ষার্থীতদ্র অবভজ্ঞোগুবল উ লবব্ধ করতে ারতিন্ ো আ ন্ার বিক্ষাদ্ান্তক
এিং বিক্ষক বহসাতি আ ন্ার অবভজ্ঞোতক প্রভাবিে করতে াতর। আ বন্ প্রস্তুে র্থাকতল বকস স্টাবড 1 িযন্ এিং আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র
সাতর্থ অযাবিবভটিগুবলর অন্যিীলন্ করুন্। াঠ্যক্রমটির বিতষ বে অযাবিবভটিটি করা হল বসটি বকমন্ হতয়তছ এিং ো বিখা হল বসটি
সম্পতকট বচর্ন্া করুন্। এটি আ ন্াতক বিক্ষাদ্াতন্র বরতিিতক আরও বিক্ষার্থী বকবিক কতর েয লতে সহায়ো করতি।

অযাবিবভটি 1: গুিফতলর সারবি (product table) তেবর করা
কতয়কটি উদ্াহরতির মতডল তেবর কতর কীভাতি গুিফতলর সারবিগুবল তেবর করতে হয় ো আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র িলযন্। আ ন্ার
সযবিধ্ার জন্য আ বন্ বকস স্টাবড 1 (ন্ীতচ) বর্থতক ধ্ারিাগুবল িযিহার করতে াতরন্।
োর তর বিাতডট এই সমসযাগুবল বলখযন্:







(105)2
(14.3) 2
4(99)
982
7(t + r)
(r + q) (s – r)

এই সমসযাগুবলর প্রবেটির জন্য আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র বজার্ বিাঁতধ্ কাজ করতে িলযন্:
a. একটি গুতির সারবি বহসাতি অঙ্কটি মতডল করুন্
b. েবদ্ উ েযক্ত হয় োহতল বক্ষত্রটিতক আরও বছার্ বক্ষতত্র বিভক্ত করুন্
c. এই গিন্াগুবলর গুিফলগুবল আ ন্ার (a) এিং (b)-এর উিরগুবল িযিহার কতর বহসাি করুন্।
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াঠ্টি বিষ হতল এই াঠ্টিতে আ বন্ বকমন্ বিবখতয়তছন্ বসর্া মূলযায়ন্ করার বক্ষতত্র সাহাতেযর জন্য ন্ীতচর ‘বচর্ন্াভািন্া করার জন্য
বিরবে’ িািটির প্রম্পর্গুবল িযিহার করুন্।

শকস স্টাভি 1: শ্রীমেী অপরাভজো অযাভিভিটি 1 িযিহার করার িযাপাটর
িািিাভিন্তা করটেি
এই বিিরিটি এমন্ একজন্ বিক্ষক বদ্তয়তছন্ বেবন্ োর মাধ্যবমক বিক্ষার্থীতদ্র সাতর্থ অযাবিবভটি 1 বচষ্টা কতর বদ্তখতছন্।
এই অযাবিবভটিটি শুরু করার আতগ আমরা কীভাতি একটি সংখযা বেটিতক িগট িা গুি করা হতয়তছ বসটিতক একটি বক্ষত্র মতডতলর
সাহাতেয উ স্থা ন্ করা োয় বসর্া বন্তয় আতলাচন্া কতরবছলাম৷ ঠিক বেভাতি আবম এই ইউবন্র্টি তি বিতখবছলাম। আবম
5 × 6 -এর মতো বছার্ সংখযা বদ্তয় শুরু কতরবছলাম এিং োর তর 56 × 64 ও 65 × 115-এর মতো িি সংখযায় ব ৌাঁতছবছলাম।
অন্য 65 × 115 = 65(100 + 10 + 5) প্রশ্নটির জন্য িণ্টন্ ধ্মট (distributive property) িযিহার করার কর্থা বভতিবছল৷
োই বস এটিতক এক-িাই-দ্যই সারবি িযিহার কতর উ স্থা ন্ কতরবছল [বচত্র 5]।

65

100

10

5

65 × 100 = 6,500

65 × 10 = 650

65 × 5 = 325

ভিত্র 5 65 × 115 অঙ্কটির জন্য একটি গুিফতলর সারবি
োর তর আমরা অন্যান্য গুতির অঙ্কগুবল করার বচষ্টা কবর। োরা মূলে বন্তজরা একাই কাজ কতরতছ৷ েবদ্ও মাতঝ মাতঝ আবম
বদ্তখবছলাম বে, বিক্ষার্থীরা োতদ্র াতির জতন্র খাো বদ্খবছল। োরা বসগুবলর বিবিরভাগই ভাল ভাতি করতে ারবছল। দ্িবমতকর
প্রতশ্ন োতদ্র বিবিরভাগই এটিতক 14 + 0.3 বহসাতি িণ্টন্ কতরবছল। আবম োতদ্র কাতছ জান্তে বচতয়বছলাম বে, এটি এখন্ আরও
বিবি সহজ লাগতছ বকন্া? উিতর োতদ্র মতধ্য বকছয বিক্ষার্থী জান্াতলা বে, সহজ লাগতছ ন্া৷ োই আবম োতদ্র আরও বিতেষি কতর
বেন্ িাই বেন্ সারবি তেবর করার কর্থা ভািতে িললাম।
েখন্ োরা 982 বে ব ৌাঁছল, েখন্ োরা 90 + 8 করতি ঠিক করল োতদ্র বকান্ও সমসযা হল ন্া৷ বকন্তু োতদ্র একজন্ এটিতক
100 - 2 বহসাতি উ স্থা ন্ করতি ঠিক করল, োই বস কী ভাতি একটি বক্ষত্র ঋিাত্মক হতে াতর ো জান্তে বচতয়বছল। োর ফতল
গবিতে উ স্থা ন্া এিং মতডল করা সম্পতকট এিং বিবিধ্ বলতিল তেবর করা বকন্ সাহােয করতে াতর বস বিষতয় স্বেঃস্ফূ েট আতলাচন্া
শুরু হয়। আতলাচন্া শুরু হয় গুিফতলর সারবি এিং একটি বক্ষতত্রর উ স্থা ন্ার মতধ্য ার্থটকয এিং সাদ্ৃিয বন্তয়। আমরা কল্পন্া
কতরবছ বে গুতির সারবি ও বক্ষতত্রর উ স্থা ন্া ধ্ন্াত্মক সংখযাগুবল িযিহার করার সময় একই হতি েতি বক্ষত্রর মতডতল ঋিাত্মক
সংখযা বন্তয় আ ন্ার সমসযা হতি, কারি, ঋিাত্মক বক্ষত্রর আসতল বকান্ অবস্তত্ব বন্ই। েতি আমরা জাবন্ বে, গুিফল ঋিাত্মক হতে াতর
োই এ কারতি আমরা এটিতক গুিফতলর সারবি িলতিা৷
আবম 100 – 2 উ স্থা ন্াটির গভীরোয় োই বন্ েতি এটি এই ইউবন্তর্র তরর অংতির আতলাচন্ার বদ্তক সযন্দর ভাতি এবগতয় বন্তয়
বগতয়বছল: একটি গুিফতলর সারবিতে ঋিাত্মক সংখযাগুবল বন্তয় কী ভাতি কাজ করা োয়।
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বচর্ন্ার জন্য সামবয়ক বিরবে
াঠ্টির বিতষ বচর্ন্া করার জন্য বকছয ভাল প্রশ্ন হল:


আ ন্ার বেবির জন্য এটি বকমন্ বছল?



বিক্ষার্থীতদ্র কাছ বর্থতক বকান্ উিরগুবল অপ্রেযাবিে বছল? বকন্?



আ ন্ার বিক্ষার্থীরা কের্া িযতঝতছ জান্ার জন্য আ বন্ কী প্রশ্ন বজজ্ঞাসা কতরবছতলন্?



আ ন্ার বক কখন্ও মতন্ হতয়বছল আ ন্ার হস্ততক্ষ করা প্রতয়াজন্?



বকান্ বিষয়গুবল আ ন্াতক আরও বজার বদ্তয় বিখাতে হতি িতল মতন্ হতয়বছল?



আ বন্ বক কাজটির বকান্ রকম বরিেট ন্ কতরবছতলন্? েবদ্ োই হয় েতি বসর্ার জন্য আ ন্ার েযবক্ত
কী বছল?

3 িীজগাভিভেক অটিদগুভিটক (identity) ভিটিষ প্রকার
গুি ভহসাটি শদখা
বিক্ষার্থীরা প্রায়িই িীজগাবিবেক অতভদ্গুবলতক বকান্ও োদ্য িা রম সেয িতল মতন্ কতর। োরা খযি কম বক্ষতত্রই এই অতভদ্গুবল বকার্থা
বর্থতক এতসতছ িা এগুতলা বে বিতিষ প্রকাতরর গুি বসই সম্পতকট ধ্ারিা ব াষি কতর।
বিক্ষার্থীতদ্র মতধ্য অতভদ্গুবল মযখস্থ করার প্রিিো বদ্খা োওয়ার কারিগুবলর একটি হল বে, োরা অতভদ্ দ্বারা িবিটে সম্পকট টির বকান্
প্রকার অর্থট খযাঁতজ ব তে িযর্থট হয়। আ বন্ হয়তো লক্ষয কতরতছন্ বে, েখন্ বিক্ষার্থীরা অতভদ্গুবল মতন্ কতর েখন্ োরা বকছয সাধ্ারি ভয ল
কতর র্থাতক বেমন্:
(x − y)2 = x2 − y2
(x − y)2 = x2 + 2xy + y2
(x − y)2 = x2 + 2xy − y2
েবদ্ও দ্যটি বিিৃবে সঠিক বকন্া ো রীক্ষা করা খযিই সহজ (শুধ্যমাত্র ো করতে হতি বসর্া হল চলরাবির কতয়কটি মাতন্র জন্য বসগুবল
োচাই করা)৷ বিক্ষার্থীরা েিয এই ভয লগুবল করতে র্থাতক। কখন্ও কখন্ও বিক্ষার্থীরা জাতন্ ন্া বে, োরা োতদ্র বিিৃবেগুবল কীভাতি
োচাই করতি। আতরকটি এিং অেযর্ন্ গুরুের কারি হল বে, োরা এই বিিৃবেগুবলর িাস্তি (িা জযাবমবেক) অর্থট কখতন্া িযঝতে াতরবন্।
আ বন্ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র এই অতভদ্গুবল িযঝতে সাহােয করার জন্য আতগর বিভাতগ আ বন্ বে দ্ৃিযকল্প বকৌিতলর সতে বরচয়
কবরতয়বছতলন্ বসটি িযিহার করতে াতরন্। অযাবিবভটি 2 আ ন্াতক এমন্ একটি দ্ধবে প্রদ্ান্ কতর োর সাহাতেয আ ন্ার বিক্ষার্থীরা
বিবভন্ন অতভদ্গুবলর অর্থট বন্তজরাই আবিষ্কার করতে াতর োর জন্য সাহােয করতে াতরন্। এই কাজটি িীজগাবিবেক অতভদ্গুবলর
ধ্রিগুবল বখাাঁজা, বদ্খা এিং সাধ্ারি বসদ্ধার্ন্ গঠ্তন্র উ তর আতলাক াে কতর। বিক্ষার্থীরা বিখন্ সেীর সাতর্থ কাজ কতর, কারি
ধ্ারন্াটি সম্বতন্ধ আতলাচন্া করা োতদ্র আরও ভাতলািাতি িযঝতে সাহােয কতর।
এই অযাবিবভটিটি শুরু করার আতগ আ ন্ার বিক্ষার্থীরা সঠিক ভাতি x + y এিং x − y-এর তদ্ঘটয িিটন্া করতে াতর বকন্া বসর্া রীক্ষা
কতর বন্ওয়া ভাল। প্রর্থমটি ধ্ারিা করা েয লন্ামূলক ভাতি সহজ এিং তররটির জন্য একর্য বিবি বরেতমর প্রতয়াজন্ হতে াতর।
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‘x + y’ এর তদ্ঘটয িিটন্া করা
েবদ্ সাদ্া অংিটি x হয় এিং ধ্ূসর অংিটি y হয় েতি কাতলা অংিটি হল x + y। এটিতক ‘সাদ্া অংিটির তদ্ঘটয (x দ্বারা উ স্থাব ে),
ধ্ূসর অংতির (y দ্বারা উ স্থাব ে) তদ্তঘটযর সাতর্থ বোগ করা কাতলা অংিটির সমান্ (x + y দ্বারা উ স্থাব ে)’ বহসাতিও (বচত্র 6 বদ্খযন্)
িিটন্া করা বেতে াতর।
x

y

x+y
ভিত্র 6 x + y-এর তদ্ঘটয িিটন্া করা

‘x - y’ এর তদ্ঘটয িিটন্া করা
েবদ্ সাদ্া অংিটি x হয় এিং ধ্ূসর অংিটি y হয় েতি কাতলা অংিটি হল x − y। এটি ‘সাদ্া অংিটির তদ্ঘটয (x দ্বারা উ স্থাব ে) বর্থতক
ধ্ূসর অংতির (y দ্বারা উ স্থাব ে) তদ্ঘটয িাদ্ বদ্তয় বে কাতলা অংিটি অিবিষ্ট র্থাতক (x - y উ স্থা ন্া)’ (বচত্র 7 বদ্খযন্) বসটির দ্বারাও
িিটন্া করা বেতে াতর।
x
y
x–y
ভিত্র 7 x - y-এর তদ্ঘটয িিটন্া করা

অযাবিবভটি 2: বিতিষ ধ্রতির িীজগাবিবেক গুি বহসাতি িীজগাবিবেক অতভদ্গুবল
আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র বন্ম্নবলবখেটি িলযন্:
1. বোমার াতির সহ াঠীর কাতছ বন্ম্নবলবখে গাবিবেক রাবিগুবল গুিফতলর সারবি বহসাতি িিটন্া কর (এাঁতক িা অঙ্ক কতষ ন্য়)।
এটি বদ্খতে বকমন্ হতি?
a. (x + y)2
b. (x + a)(x + b)
c. (x − y)2
d. (x − y)(x + y)
2. এিার েটায় 1-এ আ বন্ বেভাতি িিটন্া কতরছ বসইভাতি প্রবেটি রাবিতক গুিফতলর সারবি বহসাতি আাঁক।
3. েয বম েটায় 2-এ বে বক্ষত্রগুবল এাঁতকছ বসগুবলতক অন্য ভাতি উ স্থা ন্া করার জন্য গাবিবেক রাবি বলখার বচষ্টা কর।
4. বন্ম্নবলবখে চারটি রাবির প্রবেটির জন্য েটায় 1, 2 ও 3-এ বোমার উিরগুবল েটতিক্ষি এিং েয লন্া কর:

েটায় 3-এ রাবি (a), (b), (c) ও (d)-এর জন্য েয বম কেগুবল দ্ াও?
 এই দ্গুবল কী ভাতি গঠিে হয়?
 এই রাবিগুবলর মতধ্য বক বমল আতছ? বক ার্থটকয আতছ? েয বম েবদ্ দ্গুবলর সংবেষ্ট বক্ষতত্রর িািগুবল রঙ কর েতি ো
সাহােয করতে াতর।


অন্য বেবির অন্য বিক্ষার্থীরা োতে এটি এই ভাতি িতে াতর বসই উতেতিয িীজগাবিবেক অতভদ্গুবল বন্তয় কাজ করার
একটি বন্য়ম িা দ্ধবে িিটন্া কতরা৷
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শকস স্টাভি 2: শ্রীমেী ভরম্পা অযাভিভিটি 2-এর িযিহার সম্পটকে ভিন্তা িািিা
কটরটেি
আমার মতন্ হতয়বছল বে, এমন্ বকছয বিক্ষার্থী র্থাকতে াতর োতদ্র জন্য সংখযা বর্থতক িীজগবিতে োওয়া বিভ্রাবর্ন্কর মতন্ হতে াতর৷
োই আমার প্রর্থম প্রশ্ন (x + y)2 যতরা বেবির অযাবিবভটি বহসাতি সম্পূিট কতরবছলাম। এই কারতি এিং বেতহেয বিক্ষার্থীরা ইবেমতধ্যই
অযাবিবভটি 1-এ গুিফতলর সারবিগুবল তেবর কতরবছল োই বিক্ষার্থীরা অবে সহতজই েটায় 1 ও 2 করতে ব তরবছল।
েটায় 3টি সমেয লযোর োৎ েট সম্পতকট আতলাচন্ার সূত্র াে কতর। সংগৃহীে দ্গুবল সহ একটি রাবি এমন্ একটি রাবির সমেয লয হতে
াতর বেখাতন্ দ্গুবল এখন্ও সংগ্রহ করা হয়বন্ - বকছয র্া এতলাতমতলা লাতগ৷ আবম োতদ্র বজজ্ঞাসা কতরবছলাম বে, োরা এটি আরও
অতগাছাতলা করার জন্য বকছয উ ায় বভতি বির করতে াতর বকন্া? োতদ্র কাতছ দ্যদ্টার্ন্ কতয়কটি ধ্ারিা বছল৷ আমরা সিাই এর্া বন্তয়
বহতসবছলাম, বের্া সবেয ভাতলা বলতগবছল, বিতিষে বে বিক্ষার্থীরা সাধ্ারিে অেযর্ন্ চয চা র্থাতক এিং হয়ে োতদ্র গবিে সম্পতকট
বকছয র্া উতদ্বগ বছল োরাও বহতস বফতলবছল এিং োতদ্র আরও স্বচ্ছন্দ বদ্খাবচ্ছল।
েটায় 4-এর বিষ অংিটি কঠিন্ প্রমাবিে হতয়বছল। এটির িিটন্া করা জটিল বছল ন্া, বকন্তু বসর্া সংতক্ষত করা জটিল বছল। আমরা
বিষ েটর্ন্ বে বিিরিগুবল ব তয়বছলাম বসগুবল বন্খযাঁে বছল ন্া েতি বিক্ষার্থীরা এিং আবম বসগুবল সম্পতকট সন্তুষ্ট বছলাম। আমরা সিাই
িযঝতে ব তরবছলাম বে, বসর্া উন্নে করার জন্য আমাতদ্র শুধ্যমাত্র বন্জস্ব বিিরি এিং দ্ধবেগুবল বলখার বক্ষতত্র আরও অন্যিীলতন্র
প্রতয়াজন্ বছল।
আমরা প্রশ্নটিতক আরও প্রসাবরে করার জন্য (a + b + c)2 অর্ন্ভযট ক্ত করলাম এিং োর তর দ্গুবলর জন্য বিবভন্ন বচি বন্বদ্ট ষ্ট করার
বচষ্টা করলাম৷ োরা সহতজই সমাধ্ান্ করতে ারবছল।
আমরা (a + b)3 িা (a − b)3 করারও বসদ্ধার্ন্ বন্লাম, আমরা এটি দ্যটি অংতি করতে াবর (a + b)(a + b)2 =
(a + b)(a2 + 2ab + b2), এিং োর তর এটিতক একটি গুিফতলর সারবিতে রাখতে াবর।
বিক্ষার্থীরা এ ভাতি কাজ করাতে সেযই আন্বন্দে এিং আত্মবিশ্বাসী অন্যভি কতরবছল। একজন্ বিক্ষার্থী িলল বে, বস এখন্ অেযর্ন্
আশ্বস্ত বিাধ্ করতছ কারি বস েবদ্ এখন্ ভয তলও োয় োহতলও িীজগাবিবেক অতভদ্গুবল িার করার একটি উ ায় বস বভতি
বদ্খতে াতর।

বচর্ন্ার জন্য সামবয়ক বিরবে
াঠ্টির বিতষ বচর্ন্া করার জন্য বকছয ভাল প্রশ্ন হল:


আ ন্ার বেবির জন্য এটি বকমন্ বছল?



সমস্ত বিক্ষার্থী বক অংি বন্তয়বছল? ন্াবক আ বন্ এমন্ বিক্ষার্থী বদ্খতে ব তয়বছতলন্ বে কাজটি
করবছল ন্া? আ বন্ কী ভাতি োতক তরর াঠ্টিতে অংিগ্রহি করাতিন্?



বিক্ষার্থীতদ্র কাছ বর্থতক বকান্ উিরগুবল অপ্রেযাবিে বছল? বকন্?



আ ন্ার বিক্ষার্থীরা কের্া িযতঝতছ জান্ার জন্য আ বন্ কী প্রশ্ন বজজ্ঞাসা কতরবছতলন্?



আ বন্ বক কাজটির বকান্ রকম বরিেট ন্ কতরবছতলন্? েবদ্ োই হয় েতি বসর্ার জন্য আ ন্ার েযবক্ত
কী বছল?
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4 ধ্রিগুভি ভিভিে করা এিং িীজগাভিভেক অটিদগুভির
সমন্বয় সাধ্ি করা
অযাবিবভটি 2-এ আ বন্ বিক্ষার্থীতদ্র সাতর্থ গুি এিং িীজগাবিবেক অতভদ্গুবলর একটি বচত্র তেবর করার উ র কাজ কতরতছন্। আ ন্ার
বিক্ষার্থীরা এখন্ গুতির এিং িীজগাবিবেক অতভদ্গুবলর গুিফল বির করার জন্য সূত্র ও অযালগবরদ্ম মযখস্থ করা ছািা অন্যান্য
উ ায়গুবল সম্পতকট জাতন্।
গবিতে িীজগাবিবেক অতভদ্গুবল িযঝতে ারা বকিলমাত্র োতদ্র গুিফল বির করতেই সক্ষম কতর ন্া৷ উ রন্তু েখন্ এগুবল বকান্ও
সহতজ বচন্ার মতো আকাতর র্থাতক ন্া েখন্ও বসগুবলতক বচবিে করতে সক্ষম কতর। আতরকটি অেযর্ন্ কােটকর দ্ক্ষো হল রাবিগুবলতে
‘সামান্য অদ্লিদ্ল করা’ োতে বসগুবল িীজগাবিবেক অতভদ্গুবলর একটি বভন্ন রূ বহসাতি বলখতে ারা োয়।
অযাবিবভটি 3 এটির উ তর আতলাক াে কতর। এটির জন্য বিক্ষার্থীতদ্র িীজগাবিবেক অতভদ্গুবলর প্রসতে ধ্রিগুবল বচবিে করা এিং
রাবিগুবল বন্তয় বন্ যি ভাতি কাজ করার জন্য সবক্রয় ভাতি দ্ধবের বিকাি করা প্রতয়াজন্।

অযাবিবভটি 3: ধ্রিগুবল বচবিে করা
এটি িীজগাবিবেক অতভদ্গুবলর প্রসতে ধ্রিগুবল বচবিে করা এিং গাবিবেক রাবিগুবল বন্ যি ভাতি িযিহার করা সম্পতকট
একটি অযাবিবভটি।
আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র ন্ীতচর গিন্াগুবলর প্রবেটি ‘িীজগাবিবেক অতভদ্’এর- উদ্াহরি বকন্া বস্থর করতে িলযন্। এগুবল োরা
াঠ্য যস্ততক খযাঁতজ াতি:





5.62 − 0.32 = 31.27
(x − 3)(x + 5) = x2 + 2x – 15
118 × 123 = 14 514
25/4x2 − y2/9 = (5/2x + y/3)(5/2x − y/3)

শকস স্টাভি 3: শ্রীমেী িারেী অযাভিভিটি 3-এর িযিহার সম্পটকে ভিন্তা িািিা
করটেি
আবম বিক্ষার্থীতদ্র িীজগাবিবেক অযাবিবভটিগুবল বদ্খতে িবল। িীজগবিতের অতভদ্গুতলা োতে োতদ্র মতন্

তি৷ োর তর

বিক্ষার্থীরা আন্ন্দ সহকাতর অতভদ্গুবলর সতে প্রদ্ি প্রশ্নগুবল েয লন্া করা শুরু কতর। প্রর্থমটির জন্য োরা সঠিক অতভদ্টি বচবিে
কতরবছল েতি সযমন্ এিং অন্য কতয়কজন্ এটিতক 5.62 − 0.32 = (5.62 − 0.32)(5.62 + 0.32) বলতখবছল। আবম বভতিবছলাম োর
ভয লর্া অন্যান্য বিক্ষার্থীতদ্র সাতর্থ ভাগ কতর বন্ওয়া ভাল হতি োতে োরা সকতল বসই ভয ল বর্থতক বিখতে াতর। োই আবম োতক
ব্ল্যাকতিাতডট এতস এটি বলখতে িতলবছলাম। েখবন্ রবি বজজ্ঞাসা করল ‘এর্া কীভাতি হতে াতর বে ডান্ বদ্তক িা রাইর্-হযাি সাইড
[RHS]-এ একই সংখযামালা আতছ, বকন্তু এর র এর্াতক অন্য একটি রাবি বদ্তয় গুি করা হতয়তছ?’ সযমন্ েৎক্ষিাৎ বদ্খতে ব ল বস কী
কতরতছ এিং RHS-এ র্থাকা সূচক সংখযাগুবল মযতছ সঠিক উিরটি বরতখ বদ্ল।
বদ্বেীয়টি সহতজই করা বগতয়বছল েতি েৃ েীয়টির বক্ষতত্র বকউ এটিতক 100 + 18 ও 100 + 23 বহসাতি িণ্টন্ কতরবছল। এর ফতল
এটি েতর্থষ্ট সরল বছল বকন্া িা এটিতক আরও সরল করার অন্য বকান্ও উ ায় বছল বকন্া বস আতলাচন্া শুরু হল। আমার ভাল
www.TESS-India.edu.in
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বলতগবছল বে বিক্ষার্থীরা প্রকৃ ে তক্ষ একটি উির জান্ার বিবভন্ন উ ায়গুবল বন্তয় বচর্ন্া করবছল।
বিক্ষার্থীতদ্র কতয়কজন্ বিষটি (5/4x − y/9)(5/4x + y/9) বহসাতি বলখতে বচতয়বছল। এই রামিটটির বক্ষতত্র বকান্টি ঠিক এিং
বকান্টি ভয ল বস সম্পতকট অতন্ক আতলাচলা হতয়বছল। োর তর আবম োতদ্র াঠ্য যস্তক বির করতে িললাম ‘অন্যিীলন্ করার’ জন্য
ন্য়, োতদ্র বে অতভদ্গুবল িযিহার করতে হতি বসগুবল োরা সহতজই িন্াক্ত করতে াতর বকন্া বসর্া বদ্খার জন্য।

বভবডও: প্রগবে এিং কমটসম্পাদ্ন্ মূলযায়ন্ করা

আ বন্ ‘প্রগবে এিং কমটসম্পাদ্ন্ মূলযায়ন্ করা’ র মূল সম্পদ্টিও বদ্খতে চাইতে াতরন্।

বচর্ন্ার জন্য সামবয়ক বিরবে
াঠ্টির বিতষ বচর্ন্া করার জন্য বকছয ভাল প্রশ্ন হল:


বিক্ষার্থীতদ্র কাছ বর্থতক বকান্ উিরগুবল অপ্রেযাবিে বছল? বকন্?



আ ন্ার বিক্ষার্থীরা কের্া িযতঝতছ মূলযায়ন্ করার জন্য আ বন্ কী প্রশ্ন বজজ্ঞাসা কতরবছতলন্?



আ বন্ বক কাজটির বকান্ রকম বরিেট ন্ কতরবছতলন্? েবদ্ োই হয় েতি বসর্ার জন্য আ ন্ার েযবক্ত
কী বছল?

5 সারসংটেপ
এই ইউবন্র্টিতে জটিল রাবিগুবল বন্তয় কাজ করা সযবিধ্াজন্ক কতর বোলার জন্য দ্ৃিযকতল্পর িযিহার সম্পতকট আতলাচন্া করা হতয়তছ।
একিার আ ন্ার বিক্ষার্থীরা বক্ষত্রফল গিন্া এিং িন্ধন্ীগুবল প্রসারতির মতধ্য সংতোগ স্থা তন্র ধ্ারিা িযঝতে ারতল, োরা সতে সতে
োতদ্র স্মৃবেিবক্তর উ র আস্থা রাখার বরিতেট অতভদ্গুবল বির করার একটি দ্ধবে ব তয় োয়। এই ধ্ারিাগুবল বিক্ষার্থীতদ্র োরা ো
করতছ োতক অর্থট ূিট কতর এিং োই োরা ধ্ারিাগুবল বন্তজতদ্র িতল মতন্ করতে াতর।
এটি বিক্ষার্থীতদ্র োতদ্র ধ্ারিাগুবল বন্তে বখলা করারও রামিট বদ্য়৷ োরা প্রশ্ন কতর বে, ‘এ ভাতি করার বরিতেট েবদ্ আবম এটি
ওভাতি করোম িা কম অতগাছাতলার িদ্তল বিবি অতগাছাতলা করোম েতি কী হে?’ এটি কষ্টকর মযখস্থ করার উতদ্বগ খাবন্কর্া লাঘি
করতে াতর এিং বিক্ষার্থীরা আরও সহতজ বের্া বিতখতছ বসর্া মতন্ রাখতে াতর। এটি গুরুত্ব ূি,ট কারি বিক্ষার্থীরা স্মৃবেিবক্ত িযিহার
কতর অতভদ্গুবল িলতে ারতল, োরা আরও সািলীল ভাতি গাবিবেক সমসযাগুবলর সমাধ্ান্ করতে াতর। েতি বিবিরভাগ বক্ষতত্র োরা
মযখস্ত করা সম্পতকট এে উবদ্বগ্ র্থাতক বে োরা সািলীলোর বিকাি ঘর্াতে াতর ন্া।

বচর্ন্ার জন্য সামবয়ক বিরবে
এই ইউবন্তর্ আ ন্ার িযিহার করা এমন্ বেন্টি ধ্ারিা বচবিে করুন্ ো অন্যান্য বিষয় বিক্ষাদ্াতন্র সময় িযিহার
করা োয়। এমন্ দ্যটি বিষয় বন্ার্ করুন্ ো আ ন্াতক িীঘ্রই বিখাতে হতি বেখাতন্ এই দ্যটি ধ্ারিা সামান্য বরিেট ন্
কতর িযিহার করা বেতে াতর।
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সম্পদসমূহ
সম্পদ্ 1: NCF/NCFTE বিক্ষাদ্াতন্র আিিযকোগুবল
এই ইউবন্র্টি NCF (2005) এিং NCFTE (2009)র বন্ম্নবলবখে বিক্ষাদ্াতন্র আিিযকোগুবলর সাতর্থ বোগসূত্র স্থা ন্ কতর এিং এই
আিিযকোগুবল ূরি করতে আ ন্াতক সহায়ো কতর:


বিক্ষার্থীতদ্র গবিেতক সূত্র এিং োবন্ত্রক দ্ধবেগুবলর বচতয় বিবি বকছয বহসাতি বদ্খতে বদ্ন্।



বিক্ষার্থীতদ্র বকিলমাত্র জ্ঞান্ গ্রহিকারীর বরিতেট সবক্রয় অংিগ্রহিকারী বহসাতি বদ্খযন্; োতদ্র জ্ঞান্ গঠ্ন্ করার ক্ষমোতক
উৎসাহদ্ান্ করুন্; মযখতস্থর দ্ধবেগুবল বর্থতক বিখাতক সবরতয় বন্তয় োন্।



াঠ্যসূচী, াঠ্যক্রম এিং াঠ্য স্ত
য কতক ‘প্রদ্ি’ ধ্তর বন্তয় বকান্ও প্রশ্ন ন্া কতর গ্রহি করার বরিতেট বসগুবলতে অংিগ্রহি করুন্
এিং বসগুবল বিতেষিাত্মক দ্ৃবষ্টভবের সতে রীক্ষা করুন্।



বিক্ষার্থীতদ্র সম্পকট গুবলর ধ্ারিা ব তে, কাঠ্াতমাগুবল বদ্খতে, সমসযাগুবলর েযবক্ত বন্ধ্টারি করতে, বিিৃবের সেয িা বমর্থযা
সম্পতকট েযবক্ত প্রদ্ান্ করার জন্য োতদ্র বিমূেটো িযিহার করতে বদ্ন্।

অভেভরক্ত সম্পদসমূহ





















A newly developed maths portal by the Karnataka government:
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Mathematics
Class X maths study material: http://www.zietmysore.org/stud_mats/X/maths.pdf
National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics: https://www.ncetm.org.uk/
National STEM Centre: http://www.nationalstemcentre.org.uk/
OpenLearn: http://www.open.edu/openlearn/
BBC Bitesize: http://www.bbc.co.uk/bitesize/
Khan Academy’s math section: https://www.khanacademy.org/math
NRICH: http://nrich.maths.org/frontpage
Mathcelebration: http://www.mathcelebration.com/
Art of Problem Solving’s resources page: http://www.artofproblemsolving.com/Resources/index.php
Teachnology: http://www.teach-nology.com/worksheets/math/
Maths is Fun: http://www.mathsisfun.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
AMT-01 Aspects of Teaching Primary School Mathematics, Block 3 (‘Numbers (II)’):
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 6 (‘Thinking Mathematically’):
http://www.ignou4ublog.com/2013/06/ignou-lmt-01-study-materialbooks.html
Learning Curve and At Right Angles, periodicals about mathematics and its teaching:
http://azimpremjifoundation.org/Foundation_Publications
Central Board of Secondary Education’s books and support material (also including the
Teachers Manual for Formative Assessment – Mathematics (Class IX)) – select ‘CBSE
publications’, then ‘Books and support material’: http://cbse.nic.in/welcome.htm
Mathematics Textbooks of class 9 and 10 by West Bengal Board of Secondary Education
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অন্যর্থায় িন্াক্ত ন্া হতল এই বিষয়িস্তুটি বক্রতয়টিভ কমন্স অযাবিবিউিন্-বিয়ারঅযালাইক লাইতসতের
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), অধ্ীতন্ উ লব্ধ। TESS-India, OU ও UKAID বলাতগাগুতলার
িযিহার এই লাইতসতের অর্ন্ভযট ক্ত ন্য়, এগুতলা শুধ্যমাত্র TESS-India বপ্রাতজতির বভেতর অ বরিবেট েভাতি িযিহার করা োয়।
কব রাইর্ স্বত্বাবধ্কারীতদ্র সাতর্থ বোগাতোগ করার উতেতিয সিটেভাতি প্রতচষ্টা করা হতয়তছ। েবদ্ বকাতন্াটি অবন্চ্ছাকৃ েভাতি ন্জর
এবিতয় বগতয় র্থাতক, োহতল প্রকািকরা প্রর্থম সযতোতগই সান্তন্দ প্রতয়াজন্ীয় িতন্দািস্ত করতিন্।
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12

www.TESS-India.edu.in

