
                             

 
Catch-Up Course 

সেতু োমগ্রী 

সেনী - IX          বিষয় – িাাংলা (BANGLA) 

  

 

েহয াবিতা – বিহার বিক্ষা পবরয াজনা পবরষদ, বিহার 

অকাযদবমক েহয াবিতা - ইউবনযেফ, বিহার 

 

রাজয বিক্ষা িযিষণা এিাং প্রবিক্ষণ পবরষদ বিহার, পাটনা দ্বারা বিকবিত 

 



                             

বপ্রয় বিক্ষক,  

              আমরা েিাই জাবন এই সকাযরানা মহামাবরযত বিশ্ব মানি জাবতর অপূরনীয় ক্ষবত হযয়যে। তার েযে োমাবজক, আবথিক এিাং অনযানয আরও অযনক ক্ষবত হযয়যে। বকন্তু েি 

সথযক সিবি ক্ষবত হযয়যে আমাযদর বিক্ষা সক্ষযে। এই ক্ষবতযক আমরা পূণি করযত পারযিা বক না তা জাবন না। বকন্তু আমরা  বদ েিাই বমযল সেষ্টা কবর, তযি এই ক্ষবতযক বকেুটা কম 

করযত পাবর। এই উযেযিয SCERT পাটনার দ্বারা একবট সেষ্টা করা হযয়যে।  ার নাম সদওয়া হযয়যে – “বিক্ষা িষি 2021-22 এর জনয বতন মাযের সেতু োমগ্রী (CATCH-UP 

COURSE)”, এর েফলতার জনয আপনাযদর েহয াবিতার একান্ত প্রযয়াজন।   

              এই সেতু োমগ্রী (CATCH-UP COURSE) এর বকেু গুরুত্বপূণি বিষযয় আমাযদর জানা দরকার।  ার ফযল আমরা বনযজযদর কাজ এিাং দাবয়ত্বযক েবিকভাযি বনিিাহন 

করযত পারযিা।   

গুরুত্বপূণি বিষয় 

 িত িেযরর েমূ্পণি পািযক্রমযক োংযক্ষযপ বতন মাযের (60 কা ি বদিে ) মযযয পূণি করার জনয সেতু োমগ্রী (CATCH-UP COURSE) বিকবিত করা হযয়যে।  

 বিখন ফলশ্রুবত (Learning Outcomes) সক আযার সমযন অযযায়/পাযির েয়ন করা হযয়যে।  

 পািযপুস্তযকর মূল শিলী, সকৌিল ও উৎকষিতাযক িজায় সরযখ পাযির োংখযা কম করা হযয়যে। 

 এই সেতু োমগ্রীর (CATCH-UP COURSE) োহায য এিাং এর বনযদিি অনু ায়ী বিক্ষাথিীযদর বিখন ক্ষবত (Learning Loss) সক পূণি করার সেষ্টা করযিন। 

 বিখন ফলশ্রুবতযক গ্রহণ করার জনয পাযির েয়ন এিাং পাযির প্রস্তুবতর জনয বিখন েূেক (Learning Indicators) সদওয়া হযয়যে, তার েযে পরামিিমূলক প্রবক্রয়াযক িযিহার করার 

বনযদিিও সদওয়া হযয়যে।  

 বিখন েূেক এিাং পরামিিমূলক প্রবক্রয়ার দ্বারা বিক্ষাথিীরা কতটা লাভিান হযে, তা বিখন ফলশ্রুবতর মযযয  বদযয় জানা  াযি।  

 বিক্ষক বিক্ষাথিীর  জনয অনুকূল পবরযিি শতরী করযিন ।  

 উবিবখত িবতবিবয পরামিিমূলক । োংোযযনর উপলব্ধতা এিাং বিক্ষাথিীর পূিি জ্ঞাযনর আযাযর এযত োংযিাযন করা স যত পাযর ।   

  ুবিপূণি ও েবিক প্রশ্ন বজজ্ঞাো করা এিাং বিক্ষাথিীযক ভািিার জনয উৎোবহত করা, এই উযেিযযক প্রাপ্ত করযত েহায়ক হযি ।  

 ই – পািিালা এিাং ভারত েরকাযরর দীক্ষা সপাটিাল, বিক্ষা – হাউে, দূরদিিন, উন্নয়ন, বিহার সকবরয়ার সপাটিাল, বিদযািাবহনী, ইউবটউি, োকযেে বেবি এিুযকিন – এ উপলব্ধ ই – 

োমগ্রীর উপয াি করা স যত পাযর ।   

 



                             

বিষয়- িাাংলা (Bangla) 

সেবণ অনু ায়ী বিখন সকৌিল (ফলশ্রুবত) 
সেবণ—IX 

 
● োবহযতযর বিবভন্ন অযের েযে পবরবেবত। 
● ভাষার সেৌন্দ িযিায েম্বযে সেতনা। 
● িাাংলা ভাষা -  োবহতয- োংসৃ্কবতর মূল প্রকৃবত পবরেয় লাভ এিাং সেবট োংরক্ষযণর জনয উদু্বদ্ধ হওয়া। 
● সলখক / কবিযদর মযনাভািযক িুযে তার অথি গ্রহণ, রোস্বাদন , বিযেষণ , পুনবিিোযরর দক্ষতা। 
● িাাংলা ভাষার িযাকরণ ও বনবমিবত, রেনা, পে সলখন, সিায পরীক্ষণ ,িাাংলা সথযক বহবন্দযত অনুিাদ প্রভৃবতর দক্ষতা। 
● ভাষা ও োবহযতযর েযে েম্ববেত বিবভন্ন পে-পবেকা পডার আগ্রহ , স্বাযীনভাযি বিবভন্ন বিষযয় বেন্তা করার, িলার ও সলখার োমথিয। 
● কবিন িযের অথি জানা, িযের েবিক প্রযয়াি, ভাষার উপর দক্ষতা, ভাষার বিবভন্ন সকৌিল ও শিলী, প্রিাদ-প্রিেনযক সিাো ও তার প্রযয়াি। 
● সদিাত্মযিায এিাং স্বাযীনতা োংগ্রামীযদর প্রবত েদ্ধা। 
● অেবিশ্বাে ও কুোংস্কারমুি শিজ্ঞাবনক দৃবষ্টভবে বিকাি। 
● প্রাকৃবতক সেৌন্দয ির প্রবত আকষিণ। 
● কবিতার েফল ও োথিক পাযির দক্ষতা অজিন। 
● শনবতক মূলযযিায, মানবিকতা , সেৌজনযযিায , পবরযিি েযেতনতা, োমাবজক নানা বক্রয়া-কলাযপ   ুি হওয়া। 
●  ুবিপূণি প্রশ্ন বজজ্ঞাো করার দক্ষতা। 
● েৃজনাত্মক প্রবতভার বিকাি। 
● িেযকাষ (অবভযান ) ,মানবেে , ইন্টারযনট প্রভৃবত মাযযমগুবলর েযে পবরেয়। 



                             

{kS{kf.kd l= 2021&2022 ds fy;s rhu efguksa dh lsrq lkexzzh (CATCH - UP COURSE)                                       
         ¼d{kk& 8 ds cPpsa tks l= 2021&22 esa d{kk& 9 esa i<+ jgs gS] mlds fy;s 60 dk;Z fnolksa dh ikB~; lkexzzh½ 

বিক্ষা িষি 2021-22 এর জনয বতন মাযের সেতু োমগ্রী (CATCH - UP COURSE)                            
সেবণ VIII (2020-2021) এর বিক্ষাথিী  ারা িতিমান বিক্ষা িষি 2021-22 সেবণ IX এ পডযে, তাযদর জনয 60 কা ি বদিযের পািয োমগ্রী 

            CLASS :-  IX                                                                                                                                       SUBJECT :-  িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক                     Learning 
Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 িল্পবট েম্পযকি েমযক যারণা জন্মাযি। 
 িযাকরণিত প্রযশ্নাত্তর করযত পারযি। 
 িল্পবটর োরমমি জানযি এিাং অনযযক 

সিাোযত পারযি।  
 শিরী ভাি দূর কযর, এযক অপযরর প্রবত 

সেৌজনয ভ্রাতৃত্ব সিায জািবরত হযি। 
 মানি যমিই সেষ্ঠ যমি ও অবতবথ   

নারায়ণ- এ বিষযয় সিায জন্মাযি। 
 বিক্ষাথিীরা িল্পবট পযড সে েম্পযকি 

দক্ষতা অজিন করযি এিাং প িাযলােনা 
েম্পন্ন কযর বিষয়বট েম্পযকি অিিত 
হযি। 

 বিক্ষাথিীরা পািবটর েযে  েম্পকি সরযখ 
অনয একবট িল্প , আখযাযনর মমিাথি 
উপলবব্ধ করযত পারযি এিাং বনযজর 
প্রবতবক্রয়া িণিনা করযত পারযি। 

পাি – 1 
িদয –  
অদু্ভত আবতযথয়তা 
সলখক- ঈশ্বরেন্দ্র    
        বিদযাোির  
পৃষ্ঠা োংখযা - 3 - 8 

 

 বিক্ষক বিক্ষাথিীযদর োংবেষ্ট পাি েম্পযকি   
অিবহত করযিন । 

 বিক্ষাথিীযদর বিখন ফলাফল েম্পযকি বিযিষ 
বনযদিবিকা সদওয়া স যত পাযর। স মন - পািবট 
প্রথযম ভাযলা কযর শুনযত হযি তারপর বনযজরা 
পাি করযি। 

  মানি যমিই সেষ্ঠ যমি, জীি সপ্রমই ঈশ্বর সপ্রম এ 
বিষযয় আযলােনা কযর, বিক্ষাথিীযদর প্রশ্ন  

      কযর , তাযদর উৎোহ িৃবদ্ধ করযিন। 
 অবতবথ সেিা ও অবতবথযক েিবদক সথযক রক্ষা 

করা স  মানিযমি, সে বিষযয় আযলােনা করযিন। 
 িল্পবটর মূলভাি িলযিন। 
 পাযির েরল সথযক জবটল প্রযশ্নর েমাযান খুুঁযজ 

িার করযিন। 
 বিক্ষক বিক্ষাথিীযদর আগ্রহ িৃবদ্ধর জনয প্রস্তাবিত 

িল্প েযে েম্পকি সরযখ অনয একবট আখযান 
েহজ-েরল ভাযি আযলােনা করযিন 

 
 িল্পবটর মযযয বনবহত মূলভাি  

সলখার েুয াি সদওয়া স যত  
পাযর। 

 িল্পবটর েরি পাি করাযনা 
 স যত পাযর।  

 মানুযষর এযক অপযরর োহা য  
করা, িত্রু ভাি পবরহার করা-  
এ যারণাবট বনযয় বিতকি  
েভার আযয়াজন করা স যত  
পাযর। 

  শনবতক  সিায  জািরযণর        
জনয অবভনযয়র মযয বদযয়  

         পািবট  উপস্থাপন করা স যত  
          পাযর। 

01 - 05 বদন 



                             

           CLASS :-  IX                                                                                                                                          SUBJECT :-  িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               
Learning Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 স্বাযীনতা োংগ্রামীযদর েম্বযে একটা 

স্পষ্ট যারণা িযড উিযি। 
 পাি োংক্রান্ত /পাি িবহভূিত বিষয় 

েম্পযকি আযলােনা করা হযি তাযত 
বিক্ষাথিীরা উৎোবহত হযি। 

 পািবট েম্পযকি দক্ষতা অজিন করযি, 
প িাযলােনা েম্পন্ন কযর বিষয়বট 
েম্পযকি অিিত হযি এিাং বনযজযদর 
মতামত প্রকাি করযি। 

 পাি করার পযর সে েম্বযে প্রশ্ন 
করযত ও প্রযশ্নর উত্তর বদযত পারযি। 

 স্বাযীনতা আনার জনয সদযি স  বিবভন্ন 
প্রকার আযন্দালন হযয়বেল স মন - 
িেভে, অেহয াি, নমক েতযগ্রহ 
প্রভৃবত েম্বযে জানযি। 

 সদিযপ্রম জািযি। 
 আত্মবিশ্বােী হযি। 

 

 

 
পাি - 2 
িদয -  
স্বাযীনতার শেবনক 
সলখক- অবেন্তযকুমার   
        মুযখাপাযযায় 
পৃষ্ঠা োংখযা - 31 - 36 
 

 
 েহজ-েরল ভাযি িলা। 
 ভিৎ বোং এর জীিন ও স্বাযীনতা 

োংগ্রাযম তাুঁর অিদান েম্বযে 
আযলােনা করা।  

 ঘটনাক্রম ও পােযদর বিষয় 
আযলােনা করা এিাং বনযজর মত 
প্রকাি করা ।    

 বিক্ষাথিীর আগ্রহ িৃবদ্ধর জনয প্রস্তাবিত 
পাযির েযে েম্পকি সরযখ অনয সকান 
িল্প েহজ-েরল ভাযি িযল পডার ও 
জানার আগ্রহ িাডাযিন। 

 বিক্ষক পাযির নামকরযণর গুরুত্ব 
েম্পযকি অিিত করাযিন।  

 িাাংলা সথযক বহবন্দযত অনুিাদ 
করাযিন। 

 

 

 
  স্বাযীনতা োংগ্রাযমর ওপর বিোর বিমষি 

করাযনা স যত পাযর। 
 স্বাযীনতা োংগ্রাযমর প্রমুখ োংগ্রামীযদর বেে 

িানাযনা স যত পাযর ও তাযদর েম্বযে 
োংযক্ষযপ বলখযত সদওয়া স যত পাযর। 

 স্বাযীনতা োংগ্রাযম সেযলযদর েযে েযে 
এমন অযনক সমযয়রা আযে  ারা বনযজযদর 
জীিন প িন্ত বদযয়বেযলন, তাযদর েম্বযে 
আযলােনা ও বিিরণ োংগ্রহ করা। 

 ভিৎ বোংযহর িযবিত্ব েম্পযকি েেিা ও 
বিযেষণ করা স যত পাযর। 

 পাযির আুঁযাযর িস্তুবনষ্ঠ প্রযশ্নর উত্তর শতবর 
করাযনা। 

 িেযকাষ এর িযিহার। 
 স্বাযীনতা োংগ্রাযমর উপর 

িকুযমন্টাবর/বেযনমা সদখান স যত পাযর।  
 

 

 
06 - 10 বদন 
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 িল্পবট পযড দক্ষতা অজিন করযি এিাং প িাযলােনা 

েম্পন্ন কযর বিষয়বট েম্পযকি অিিত হযি। 
 কুোংস্কার ,  অেবিশ্বাযের সথযক দূযর থাকযি। 
 উপবস্থত িুবদ্ধ ও োহে প্রবতবদনকার জীিযন স  

কত প্রযয়াজনীয় সে েম্পযকি জানযি। 
  ুবি বদযয় কথা িলা বিখযি, সে েম্পযকি ভািনা 

বেন্তা করযি। 
 বমথযা ভয় সথযক মুি হওয়ার োহে পাযি। 
 েমাযজর নানা কু-প্রথা , কুোংস্কার, অেবিশ্বাযের 

প্রবত বনযজর প্রবতবক্রয়া িযি করযত পারযি। 
 বিবভন্ন োংযিদনিীল বিষয় স মন -জাবত, যমি,  িণি, 

বলে, রীবতনীবত প্রভৃবতর ওপর পবরবেত জযনর 
কাযে প্রশ্ন করযি ও বনযজর িুবদ্ধ বদযয় বিোর 
করযি ।  

 সিাযিবির বিকাি ঘটযি। 
 প্রস্তুবত োডা সকাযনা বিযিষ বিষযয়র ওপর  ুবি 

েহকাযর বলখযত ও িলযত পারযি।  
 স্বাযীনভাযি বেন্তা করার োমথিয িযড উিযি। 

 

 
পাি- 3  
িদয - রাতবিযরযত  
সলখক- শেয়দ মুস্তাফা   
        বেরাজ  
পৃষ্ঠা োংখযা - 37 - 43 
 
 

 
 সলখক এিাং পািবট  েম্বযে অিিত 

করাযিন। 
 কাবহনীর পবরণবত েম্বযে বনযজর 

িিিয রাখযিন।  
 পাযির আযাযর প্রশ্ন-বজজ্ঞাো করযিন 

এিাং বিক্ষাথিীর প্রযশ্নর উত্তর বদযিন। 
 অনুিীলনীর প্রযশ্নর েযে েযে 

কাবহনী সথযক আরও প্রশ্ন ও তার 
উত্তর খুুঁযজ সির করাযনা স যত 
পাযর। 

 বনযজর িােনভবে ও িুবদ্ধমত্তার দ্বারা 
েুযকৌিযল বিক্ষাথিীর মযযয বিষযয়র 
প্রবত আগ্রহ েৃবষ্ট করযত হযি। 

 ভাষার সকৌিলযক িুযে ও সে ভাযি 
পডাযনা। 

 প্রশ্ন বজজ্ঞাো করা ও বিক্ষাথিীযদর 
প্রযশ্নর উত্তর সদওয়া। 

 

 
 েমাযজ িযি কুোংস্কাযরর বিষযয় 

সিাো ও বনযজর প্রবতবক্রয়া 
সদওয়া। 

 বিক্ষক কুোংস্কার দূরীকরযণ 
শিজ্ঞাবনকবভবত্তক পরীক্ষামূলক  
বিক্ষার িযিস্থা করযিন। 

 কাবহনীবটযক বনযজর জীিযনর 
েযে জুযড এমন সকান ঘটনা 
আযিপাযি ঘযট বকনা এিাং সে 
েম্বযে সকানও প্রশ্ন মযন জািযে 
বকনা তা সদখা। 

 বিক্ষাথিীর  স্বাযীন বেন্তা িবির 
বিকাযি োহা য করযিন।  

 “কুোংস্কার ও িতিমান েমাজ”- 
এই বিষযয়র উপর প্রিে 
বলখযত িা িাদ-বিিাদ করাযনা।  

 
 

 

 
11 - 15 বদন 
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 বনযজর ভাষায় পািবটর আযলােনা ও 

বিযেষণ করযত পারযি। 
 প্রকৃবতর সেৌন্দয ির প্রবত আকষিন 

সিায জন্মাযি। 
 বিবভন্ন বিষয় ও উযেযিয সলখার 

েময় িযাকরণজবনত বিবভন্ন িে িা 
িাকযযক প্রযয়াি করযত পারযি। 

 ভাষা ও সিাযিবির বিকাি ঘটযি। 
 িােন ও সলখনশিলীযত দক্ষতা অজিন 

করযি। 
 িযের েূক্ষ্ম পাথিকযযক িুযে তা বদযয় 

িাকয িিন করযত পারযি। স মন - 
বদন - দীন, কুল - কূল। 

 প্রকৃবতযক উপলবব্ধ করযত পারযি। 
 ভাষার সেৌন্দ িযিায েম্বযে জানযি । 

 

  

 
পাি - 4 
িদয- িনপযথ সজযাৎস্নার      
      রূপ  
সলখক - বিভূবতভূষণ  
        িযন্দযাপাযযায়  
পৃষ্ঠা োংখযা - 44 - 48 
 

 
 পািবটর সলখক ও তার রেনা 

 েম্বযে অিিত করাযিন। 
 বিক্ষাথিীযদর বিখন ফলাফল েম্বযে 

বিযিষ বনযদিবিকা সদওয়া স যত 
পাযর। স মন- পািবট প্রথযম ভাযলা 
কযর শুনযত হযি, তারপর বনযজরা 
পাি করযি।  

 বিভূবতভূষণ িযন্দযাপাযযাযয়র 
“আরণযক” উপনযােবট েম্পযকি 
োংযক্ষযপ যারণা সদযিন।  

 িন ,পাহাড , িাে-িাোবল েম্পযকি 
সকৌতূহল জািাযিন।  

 সিায পরীক্ষযণর অভযাে  করাযিন। 
 িযাকরণ ও বনবমিবত মুলক বিবভন্ন 

প্রশ্ন করাযিন। 

   

 
 পাযির আযাযর বিক্ষাথিীযদর বদযয় প্রশ্ন 

বনমিাণ করাযনা স যত পাযর। 
 পাি সথযক কবিন িেগুযলা সির কযর 

িেযকাষ সথযক তার অথি সলখার অিের 
বদযত হযি। 

 বনযজর ভাষায় বকেু সলখার িবতবিবয 
করাযনা স যত পাযর স মন -িায়বর ,বেবি 
,প্রবতযিদন ইতযাবদ । 

 েুবিযাজনক বনবরবিবল প্রাকৃবতক পবরযিযি 
বকেু েময় অবতিাবহত করার জনয 
বিক্ষাথিীযক উৎোবহত করযিন। 

 আযুবনক বিবযর প্রযয়াি কযর পাযির েযে 
েম্পকি ুি িকুযমন্টাবর িা বেযনমা সদখাযনা 
স যত পাযর। 

 েপ্তাযহর সিষ বদন একবট ক্লাে সটস্ট সনওয়া 
স যত পাযর। 

 

 

 
16 - 20 বদন 
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 িল্পবটর অথি ,মূলভাি ,িযাকরণিত প্রশ্ন 

জানযি এিাং প্রবতবক্রয়া িযি করযি। 
 ভ্রমণ কাবহনী ও বিকার কাবহনী 

েম্পযকি যারণা স্পষ্ট হযি। 
 নীরি পাি কযর তার উপকাবরতা 

েম্বযে যারণা জন্মাযি। 
 িাাংলার িিি রযয়ল সিেল টাইিার, 

েুন্দরিন েম্পযকি যারণা 
জন্মাযি/জানযত আগ্রহী হযি । 

 প্রকৃবতযক জানা ও সিাোর মন শতবর 
হযি। 

 সকান বকেুর েজীি িণিনা কযর সোযখর 
োমযন তা স্পষ্ট কযর েবির মতন 
তুযল যরার সেষ্টা করযত পারযি। 

 সকউ োংকযট পডযল বনযজর প্রাণযকও 
স  তুে করা  ায় সে েম্বযে সিায 
জন্মাযি। 

 
পাি - 5 
িদয- িাঘিন  
সলখক- েুকুমার সদ  
        েরকার 
পৃষ্ঠা োংখযা- 61 -69 

  

 
 িযাকরণ েম্বেীয় একক স মন েমাে, 

েবে, কারক, বিভবি, প্রভৃবতযক সেনা  
ও প্রযয়াি করা। 

 বনযজর িােনভবে ও িুবদ্ধমত্তার দ্বারা 
েুযকৌিযল বিক্ষাথিীর মযযয বিষযয়র প্রবত 
আগ্রহ েৃবষ্ট করযত হযি। 

 পাযির েরল সথযক জবটল প্রযশ্নর 
েমাযান খুুঁযজ সির করযিন। 

 নামকরযণর গুরুত্ব উপলবব্ধ করাযিন। 
 বিক্ষাথিীর আেরণযক মযনাশিজ্ঞাবনক 

েম্মতভাযি পবরোবলত করযিন। 
 বিক্ষাথিীযদর বিখন ফলাফল েম্পযকি 

বিযিষ বনযদিবিকা সদওয়া স যত 
পাযর।স মন- পািবট প্রথযম ভাল কযর 
শুনযত হযি তারপর বনযজরা পাি করযি। 

  

 
 আযুবনক বিবযর প্রযয়াি কযর পাযির 
      েযে েম্পকি ুি িকুযমন্টাবর িা  
      বেযনমা সদখাযনা স যত পাযর। 
 পািবটর অন্তবনিবহত মূলভািবট  
      সলখার অিের শতবর করা। 
 রবহম িাওয়াবল েম্পযকি বিক্ষাথিীর  
      মযন স  বক বক যারনা জন্মাযলা সে  
      েম্পযকি বলখযত উদু্বদ্ধ করা। 
 বনযজর ভাষায় বকেু সলখার 
      িবতবিবয করাযনা স যত পাযর। 

               স মন- িায়বর , বেবি, প্রবতযিদন,  
      প্রিে ইতযাবদ । 

 

 
21 - 25 বদন 
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 বিবভন্ন প্রকার নৃতয েম্পযকি আগ্রহ 

জন্মাযি। 
 বনযজর পবরবেত পবরযিযির মযযয 

প্রেবলত সলাকনৃতয, সলাকিীত ,
সলাকিাথার উপর আগ্রহ জন্মাযি ও 
সে েম্বযে িলযত পারযি। 

 নৃতযকলায় িযিহৃত বিবভন্ন িে িা 
ভাষার  প্রযয়াি বিখযত পারযি। 

 পাি করার পযর সে েম্বযে প্রশ্ন 
করযত ও প্রযশ্নর উত্তর বদযত 
পারযি। 

 েমজাতীয় আযরা অনযানয আখযাযনর 
মমিাথি উপলবব্ধ করযত পারযি। 

 েৃজনাত্মক িবির বিকাি ঘটযি। 
 বনযজর মযতা কযর পািবট অন্তবনিবহত 

অথি িলযত পারযি। 
 িাাংলার সলাক নৃতয েম্পযকি েদ্ধা 

জন্মাযি।  
 

 
পাি- 6 
িদয- িাাংলার সলাক নৃতয 
সলখক- িাবন্তযদি সঘাষ  
পৃষ্ঠা োংখযা- 70 -74 
 

  
 ভাষার সকৌিলযক িুযে ও সেভাযি 

পডাযনা। 
 সলখক পবরবেবত ও পািয বিষয়  
      েম্বযে েহজভাযি বিক্ষাথিীযদর  
      োমযন উপস্থাপন করযিন। 
 িাাংলার সলাকনৃতয েম্পযকি 

বিক্ষাথিীযদর োমযন একবট তাবলকা  
      তুযল যরযিন। 
 িাাংলার সলাকনৃতয ও সলাকবিযল্পর  
      মূল প্রকৃবতর পবরেয় সদযিন। 
 প্রশ্ন বজজ্ঞাো করা ও বিক্ষাথিীযদর 

প্রযশ্নর উত্তর সদওয়া।  
 সিায পরীক্ষযনর অভযাে করাযিন। 

 

 
 পাযির আযাযর িস্তুবনষ্ঠ প্রশ্ন ও তার উত্তর 

খুুঁযজ সির করা। 
  বিবভন্ন নৃতয শিলীযক আযুবনক বিবযর 

মাযযযম সদখাযনা। 
 বিক্ষাথিীর অন্তবনিবহত বিল্পেত্তাযক খুুঁযজ সির 

করার জনয োাংসৃ্কবতক অনুষ্ঠান করা স যত 
পাযর। 

 িেযকাযষ িযিহার করা। 
  বিবভন্ন নৃযতযর স  বিবভন্ন যরযনর সপািাক 

হয় সে েম্বযে আগ্রহী করা। 
 পািবট েহজ ভাযি িুোর জনয বিবভন্ন 

যরযনর বভবিও , তথযবেে উপস্থাপন করা  
স যত পাযর।  

 বিক্ষাথিীযদর সলাকনৃযতযর উপর একবট 
বভবিও সদখাযনা স যত পাযর। 

 েমূ্পণি পাি সথযক িস্তুবনষ্ঠ , এককথায় 
প্রকাি ,  অল্প কথায় সলখা প্রশ্ন সির কযর 
তার উত্তর সদখাযনা স যত পাযর। 
 

 
26 - 30 বদন  
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Duration(In Days) 

 
 বনযজর মযতা কযর কবিতাবটর অথি 

িলযত ও বলখযত পারযি। 
 বনযজর ভাষায় কবিতাবট আযলােনা 

ও বিযেষণ করযত পারযি। 
 কবিতাবটর েরি ও নীরি পাি 

করযত পারযি। 
 পাি করার পযর কবিতাবট েম্বযে 

প্রশ্ন করযত ও প্রযশ্নর উত্তর বদযত 
পারযি। 

 বনযজর ভাষার প্রবত েদ্ধা ও আকষিণ 
সিায িযড উিযি। 

 পে বলখযত বিখযি।  

 

 
পাি- 7 
পদয- িেভাষা 
কবি- মাইযকল মযুেূদন                
      দত্ত 
পৃষ্ঠা োংখযা – 70- 80 

 

 

 কবিতাবটর বিষয়িস্তু েরলভাযি  
বিক্ষাথিীযদর োমযন উপস্থাপন 
করযিন। 

 পাযির আযাযর প্রশ্ন বজজ্ঞাো করযিন 
এিাং বিক্ষাথিীর প্রযশ্নর উত্তর সদযিন। 

 কবিতাবটর ভাষা েন্দ ও তার  লয় 
েহয াযি উপস্থাপন করযিন। 

 কবিতার নামকরণ েম্বযে আযলােনা 
করযিন। 

 িে সকাযষর িযিহার করযিন। 
 পাযির েযে বমল সরযখ বভন্ন একবট 

পাি আযলােনা করযিন। 
 বিবভন্ন যরযণর পে সলখার অভযাে 

করাযনা হযি।  

 

 কবিতাবটর েরি পাি একা এিাং েমূযহ  
করাযনা স যত পাযর । 

 কবিতার অন্তবনিবহত মূলভাি েম্বযে বলখযত 
ও িলযত পারার েুয াি বদযত হযি। 

 কবিতাবট সথযক তৎেম, তদ্ভি ও বিবভন্ন 
বিযদবি িযের েূবে িানাযনা স যত পাযর।  

 কবিন িযের অথি িেযকাষ সথযক খুুঁযজ 
সির করার েুয াি বদযত হযি। 

 পাযির বিষয় অিলম্বযন িস্তুবনষ্ঠ, োংবক্ষপ্ত , 
একবট িাযকয উত্তর সদওয়ার মত প্রযশ্নর 
উত্তর সদওয়ার মত প্রযশ্নর উপর গুরুত্ব 
বদযত হযি। 

 সিায পরীক্ষণ করাযনা স যত পাযর ।     
 

    
31 – 35 বদন 
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 কবিতার অথি, ভািাথি ,িযাকরণিত 

প্রশ্ন, োরমমি জানযি এিাং সে 
েম্পযকি প্রবতবক্রয়া করযত পারযি। 

 প্রকৃবতর রূপমুগ্ধতার প্রবত বিক্ষাথিীর 
আকষিণ সিায জন্মাযি। 

  বিক্ষাথিীরা েরি ও নীরি পাযির  
েযে েযে কবিতার বনবহত অথি 
জানযি।  

 এই পাযির েযে েম্পকি ুি 
কবিতার মমিাথি উপলবব্ধ করযত 
পারযি।  

 

 
পাি - 8 
পদয - নদী  
 কবি - রিীন্দ্রনাথ িাকুর  
পৃষ্ঠা োংখযা - 81 - 85 

 

 
 কবিতাবটর োরমমি বনযজর মযতা 

কযর িুবেযয় িলযিন। 
 কবি পবরবেবত সদযিন ।  
 পাি োংক্রান্ত বিবভন্ন প্রশ্ন স মন –  

নদীর উৎে সকাথায় , নদীর েযে 
পাহাযডর বক েম্পকি ইতযাবদ িযাপাযর 
জাবনযয় বিক্ষাথিীযদর বজজ্ঞাোর 
উপিম করযিন।   

  কবিতাবট েুর কযর েন্দ লয় তাযল 
োেযদর  পযড সিানাযিন। 

  েম্ভািয বকেু প্রশ্ন োেযদর োমযন 
সরযখ তাযদর সকৌতুহল িৃবদ্ধ 
করাযিন। 

 নদী েম্পযকি একবট েমযক যারণা 
সদযিন। 
 

 
 আিৃবত্ত করার অিের সদওয়া স যত পাযর ।  
  বিক্ষাথিীর িযবিিত জীিযনর েযে নদী 

কীভাযি েম্পবকিত তা ভািার েুয াি 
সদযিন। 

  কবিতায় অন্তভুিি ভািগুবল বনযজর ভাষায় 
সলখার েুয াি সদওয়া। 

  নদী েম্বযে একবট যারণা োেযদর োমযন 
উপস্থাপন করযিন । স মন- নদীর 
উপকাবরতা, নদীর উৎপবত্ত ইতযাবদ।  

  নদী এিাং প্রাকৃবতক পবরযিযির উপর 
বভবত্ত কযর একবট তথযবেে িা বভবিও 
বিক্ষাথিীযদর োমযন তুযল যরযত পাযরন । 

 রিীন্দ্রনাথ িাকুর েম্বযে প্রিে সলখার 
েুয াি সদওয়া স যত পাযর । 

  

 
       36 - 40 বদন 
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 কবিতাবট পযড মাতৃত্বযিাযযর িভীরতা 

অনুভি করযত পারযি। 
 বিক্ষাথিীরা প্রশ্ন বজজ্ঞাো কযর এিাং 

বজজ্ঞাবেত প্রযশ্নর উত্তর বদযত পারযি। 
 বিক্ষাথিীরা এযক অপযরর োযথ 

আযলােনা কযর এিাং বনজ প্রবতবক্রয়া 
জানাযত পারযি। 

 কবিতাবটর অথি, িযাকরণিত প্রশ্ন, 
োরমমি জানযি এিাং তাযদর েম্পযকি 
প্রবতবক্রয়া িযি করযি। 

 পািয বিষয় িবহভূিত অনয কবিতা 
পডার দক্ষতা অজিন করযি। 
  

 
পাট - 9 
পদয- একবট মাবনক  
কবি - পযারীযমাহন    
       সেনগুপ্ত  
পৃষ্ঠাোংখযা - 86 - 88 

 

 
 বিক্ষক কবিতাবটর মূলভাি েহজভাযি 

উপস্থাপন করযিন। 
 পাযির মযযয বনবহত প্রশ্ন গুযলা খুুঁযজ 

উত্তর িার করযত োহা য করযিন। 
 কবিতা পাযি বিক্ষাথিীযদর সকৌতূহল েৃবষ্ট 

করযিন। 
 েন্দ  বত, লয় সমযন েরি পাি 

বিক্ষাথিীযদর োমযন উপস্থাপন করযিন। 
 কবিতাবট আিৃবত্ত করযিন এিাং বনজর 

অবভমত বিক্ষাথিীযদর োমযন তুযল 
যরযিন। 

 মানুযষর েযে িােযক একাত্ম কযর, 
েন্তান হারাযনার সিদনাযক স  ভাযি কবি 
িযি কযরযেন , সেই ভাি বিক্ষাথিীযদর 
োমযন তুযল যরা।  

 

 
 পাযির মযযয বনবহত কবিন িে , 

ভািাথি খুুঁযজ িার করার েুয াি প্রদান 
করযিন। 

 পাযির মযযয বনবহত ভািযক সলখার 
েুয াি প্রদান করযিন। 

 প্রকৃবতযক মা - এর তুলয ভািিার 
অিকাি প্রদান করা। 

 পাযির মযয সথযক বিবভন্ন প্রশ্ন তুযল 
তার েমাযাযন সকৌতুহল িৃবদ্ধ করার 
েুয াি প্রদান করা। 

 পাযির বিষযয় অিলম্বযন িস্তুবনষ্ট, 
োংবক্ষপ্ত , একবট িাযকয উত্তর সদওয়ার 
মযতা প্রযশ্নর উপর গুরুত্ব বদযত হযি। 

 “িাযেরও প্রাণ আযে”- এই বিষযয়র 
উপর অনুযেদ সলখাযনা স যত পাযর। 

 

 
      41 - 45 বদন 
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 কুোংস্কার মুি মন িযড তুলযত 

োহা য করযি। 
 পডাযিানা করযল েবতযকাযরর িড 

এিাং ভাযলা মযনর মানুষ হযয় ওিা 
 ায় এই সিায িযড উিযত োহা য 
করযি। 

 কুোংস্কাযরর  াুঁতাকযল পডযল ভাল 
না হযয়  িরাং ক্ষবত হয় এই সিায 
জাগ্রত হযি। 

 বিক্ষাথিীরা পাযির উপর বভবত্ত কযর 
পারস্পাবরক আযলােনা  এিাং বনজ 
প্রবতবক্রয়া িযি করযত পারযি। 

 কবিতাবট নীরি পাি এিাং বনবহত 
অথি েম্পযকি জানযত পারযি  

  

 
পাি - 10  
পদয- পাযির পডা 
সলবখকা- আিা সদিী 
পৃষ্ঠা োংখযা - 98 - 101 

 

 
 কুোংস্কার বক ? কুোংস্কার জীিযন েলার 

পযথ কতটা িাযা েৃবষ্ট কযর সে েম্পযকি 
যারণা সদযিন। 

  পাযির েযে েম্পকি সরযখ অনয একবট 
িল্প িা ঘটনার িণিনা কযর োংবেষ্ট পাি 
েম্পযকি অিিত করযিন। 

  কবিতায় সদওয়া প্রশ্নগুযলার উত্তর 
বনযজরা খুুঁযজ সির করযি বিক্ষক তাযদর 
উৎোবহত করযিন। 

  পািবট প্রথযম ভাযলা কযর শুনাযি 
তারপর বিক্ষাথিীযদর বদযয় পাি 
করাযিন। 

 পািবটর েরি পাি সদযিন ও 
বিক্ষাথিীযদর বদযয়ও েরি পাি করাযিন। 

 কুোংস্কার ও অজুহাত – দুযটাই স  
পডাযিানায় িাযা েৃবষ্ট কযর , মানুযষর 
মনযক দুিিল কযর তুযল সে েম্বযে 
আযলােনা করযিন।  

 

 
 পািবট েম্পযকি বিক্ষাথিীযদর বনজস্ব 

বেন্তাযারা িযি করার েুয াি বদযত হযি। 
 পাযির মযযয বনবহত প্রশ্ন শতবর করা এিাং 

তার েমাযান করার েুয াি কযর সদওয়া। 
  শিজ্ঞাবনক দৃবষ্ট বদযয় কুোংস্কারযক বিোর 

করার সকৌতূহল েৃবষ্ট করা। 
 কবিন িযের অথি িেযকাষ সথযক খুুঁযজ 

সির করযত েুয াি সদওয়া। 
 পাযির মূলভাি সলখার েুয াি প্রদান করা। 
 পািয িযাকরণ, স মন- বক্রয়া, কারক, েবে, 

েমাে প্রভৃবত বনণিয় করার েুয াি প্রদান 
করা। 

 পাযির সিযষ একবট ক্লাে সটস্ট সনওয়া 
স যত পাযর ।   

 ভাল কযর পডাশুনা করার জনয সকান 
সকান অযযািোযয়র প্রযয়াজন, সে েম্পযকি 
একটা তাবলকা প্রস্তুত করা স যত পাযর।  

 
46 - 50 বদন 

 

 

 

 



                             

                     CLASS :-  IX                                                                                                                                        SUBJECT :-  িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               
Learning Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
  শনবতক মূলযযিায িযড উিযি। 
  মানি সেিার আনযন্দর কাযে স  

অভাি-অনটন তুে সেই সিায িযড 
উিযি। 

 মানিযপ্রম- ই  সেষ্ঠ যমি সে েম্পযকি 
যারণা জন্মাযি। 

 কবিতাবট েম্পযকি দক্ষতা অজিন করযি 
এিাং প িাযলােনা েম্পন্ন কযর বিষয়বট 
েম্পযকি অিিত হযি। 

  পাযির বনবহত অথি েম্পযকি জানযি 
এিাং তা িুেযত ও বলখযত পারযি। 

 বনযজর মযনর কথাযক অবভিযাি করার 
বিবভন্ন শিবলযক িুেযত সিযখ এিাং 
বনযজ বিবভন্ন শিবলযত সলখার জনয 
শতবর হয় । 

 

 
পাি -11 
পদয-  মানুযষর িল্প 
কবি- আিীষ কুমার  
      মুযখাপাযযায়  
পৃষ্ঠা োংখযা- 110 -113 

 

 
 কবিতাবট েহজ ভাযি েহজ ভাষায় 

োরমমি িলযিন। 
 শনবতক মূলযযিায, মানিযপ্রম, 

জীিযেিা বক, সে েম্পযকি 
বিক্ষাথিীযদর যারণা প্রদান করযিন।  

 পাযির মযযয সথযক বিবভন্ন প্রশ্ন তুযল 
যযর তার েমাযাযনর উৎোহ প্রদান 
করযিন। 

 পাযির বিবভন্ন জবটল িে ও 
িযাকরযণর আযলােনা করযিন। 

 পাযির েযে বমল সরযখ বভন্ন পাি 
আযলােনা করযিন। 

 একটা িল্প স  বকভাযি কবিতার রূপ 
বনযত পাযর সে েম্বযে জানাযিন ।   

 

 
 শনবতক মূলযযিায এর উপর একবট িল্প, 

কাবহনী , আখযান উপস্থাপন করযত 
পাযরন। 

  বিক্ষাথিীযদর মানিযপ্রম জািরযণর জনয 
বিবভন্ন েমাজ োংস্কারকযদর জীিনী 
উপস্থাপন করযিন। 

 পাযির মূলভাি বলখযত িলা স যত পাযর। 
 পাযির মযযয বনবহত কবিন িে, ভািাথি, 

খুুঁযজ িার করার েুয াি প্রদান করযিন। 
  প্রশ্ন করযত উেীপ্ত করযিন। 
 পাযির বিষয় অিলম্বযন িস্তুবনষ্ঠ, োংবক্ষপ্ত , 

একবট িাযকয উত্তর সদওয়ার মযতা প্রশ্ন 
উপর গুরুত্ব বদযত হযি। 

 

 

 
51 - 55 বদন 

 

 

 

 

 

 



                             

           CLASS :-  IX                                                                                                                                     SUBJECT :-  িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
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অযযায়/পাি 
Learning 
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েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 নিরায়ন স  প্রকৃবতযক গ্রাে কযরযে 

সে েম্পযকি সিায জন্মাযি। 
  ইট, কাযি িডা নিরযকবন্দ্রকতা 

সথযক গ্রামীন পিীপ্রকৃবতর িান্ত বস্নগ্ধ 
প্রাকৃবতক পবরযিি স  সেষ্ঠ, সে  
েম্পযকি যারণা লাভ করযি। 

 গ্রামীণ পবরযিি ও  প্রকৃবতর বেে 
কল্পনা করযত পারযি।  

 গ্রাম ও িহযরর প্রাকৃবতক দৃিযািলী 
িণিনা ও পাথিকয করযত বিখযি। 

  পািবটর অথি ,িযাকরণিত প্রশ্ন,  
োরমমি ইতযাবদ েম্পযকি প্রবতবক্রয়া   
করযত পারযি। 

  কবিতাবট েম্পযকি দক্ষতা অজিন 
করযি। 

  কবিতাবটর েযে েম্পকি সরযখ বভন্ন 
কবিতা পাি করযত আগ্রহী হযি ।  

 

 
পাি - 12  
পদয - স্বপ্নগুযলা হাবরযয়  
        ায়  
কবি- অবমতাভ   
      িযোপাযযায়   
পৃষ্ঠা োংখযা- 114 -116 

   

  
 পািবট বিক্ষাথিীর োমযন েহজ-েরল 

ভাযি উপস্থাপন কযর বনজস্ব প্রবতবক্রয়া 
িযি করযিন। 

 অনুিীলযনর প্রশ্নগুযলার েমাযান 
করাযিন এিাং  প্রশ্ন করযত উদু্বদ্ধ 
করযিন। 

 বিক্ষাথিীযদর পডযত এিাং প্রশ্ন করযত 
সকৌতুহলী কযর তুলযিন। 

 গ্রামীণ ও িহযরর জীিযনর প্রাকৃবতক 
পবরযিি েম্পযকি যারণা প্রদান 
করযিন। 

 কল্পনা িবি ও েৃজনিীলতার বিকাি 
ঘটাযত গ্রামীণ ও িহযরর পবরযিি 
েম্পযকি তুলনা মূলক প্রিে বলখযত 
িলযিন। 

  

 

  
 গ্রামীণ ও িহযরর জীিযনর উপর প্রাকৃবতক 

পবরযিি বভবত্তক একবট বভবিও িা বকেু েবি 
সদখাযনা স যত পাযর। 

  পাযির মূলভাি বলখযত িলা স যত পাযর। 
   বনযজর ভাষায় প্রকৃবত েম্পযকি িলার 

েুয াি বদযত হযি। 
 কবিতায় কবি বক িলযত সেযয়যেন সে 

েম্পযকি একবট বিতকি েভার আযয়াজন 
করা স যত পাযর। বিষয় : িহুযর পবরযিি 
িনাম গ্রামীণ পবরযিি। 

 “িন োংরক্ষণ” এর উপর একবট আযলােনা 
েভা করাযনা স যত পাযর । 

 সকান বিযিষ বদযন “িৃক্ষযরাপন” উৎেি 
করাযনা স যত পাযর । 

 

 
    56 -60 বদন  
 
 
 

 

 

 
 



                             

িাাংলা 
সলখন 

 

 

 

 

 

 

অকাযদবমক েহয াবিতা - রাজয বিক্ষা িযিষণা এিাং প্রবিক্ষণ পবরষদ, বিহাযরর ফযাকাবি েদেযিণ। 
 ি. বকরণ িরণ, জযয়ন্ট েূেক   েহ-  বিভািীয় ইনোজি ভাষা এিাং োমাবজক বিজ্ঞান বিভাি। 
 ি. রবি প্রভা, বিভািীয় ইনোজি,  বিজ্ঞান এিাং িবণত বিক্ষা বিভাি।   
 ি. রীতা রায়,  বিভািীয় ইনোজি, অযযাপক বিক্ষা বিভাি।  
 ি.িীর কুমারী কুজুর,  বিভািীয় ইনোজি, বিক্ষা িাস্ত্র পািযে িা, পািক্রম এিাং মূলযায়ন বিভাি। 
 ি. শ্রী রামবিনয় পােওয়ান, বিভািীয় ইনোজি, দূরবিক্ষা বিভাি ।  
 ি. সস্নহািীষ দাে,  বিভািীয় ইনোজি, বিদযালয়ী বিক্ষা বিভাি। 

 ি. রাযারমন প্রোদ,  বিভািীয় ইনোজি,  িারীবরক, কলা এিাং ক্রযাফট বিভাি।  
 ি. রাযজন্দ্র প্রোদ মন্ডল, বিভািীয় ইনোজি ,  িযিষণা স াজনা এিাং নীবত বিভাি। 
 ি. সতজ নারায়ণ প্রোদ, িযাখযাতা , বিজ্ঞান এিাং িবণত বিক্ষা বিভাি।  
 ি. অেিনা , ইনোজি , বিক্ষা মযনাবিজ্ঞান বিভাি।  
 শ্রীমতী বিভা রানী, েমন্বয়ক জনোংখযা বিক্ষা সকাষাে। 

 শ্রীমতী আভা রানী, েম্প্রবত িযাখযাতা , SCERT, পাটনা ।  

নাম বিদযালয়/ োংস্থাযনর নাম 
ি.  িণিালী িোক, েহায়ক অযযাবপকা রাজকীয় মবহলা মহাবিদযালয়, িদিনীিাি, পাটনা 
ি. োির েরকার, েহায়ক অযযাপক িাাংলা বিভাি, পাটনা বিশ্ববিদযাল, পাটনা 

শ্রী জিদীি কুমার িমিন, েহায়ক বিক্ষক রাজ ইন্টার কযলজ সিবতয়া, পবিম েম্পারণ 


