
                             

 
Catch-Up Course 

সেতু োমগ্রী 

সেনী - X          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—X 
● োবহযতযর বিবভন্ন সক্ষযে োিলীলতা অজিন। 
● ভাষার সেৌন্দ িযিাযযর সেতনা। 
● িাাংলার ভাষা - োবহতয - োংসৃ্কবতর মূল প্রকৃবতর পবরেয় লাভ এিাং সেবট োংরক্ষযণর জনয উদু্বদ্ধ হওয়া। 
● সলখক / কবিযদর মযনাভািযক িুযে তার অথি গ্রহণ, রোস্বাদন, বিযেষণ , আযলােনা এিাং প্রবতবক্রয়া িযি করার দক্ষতা। 
● িাাংলা ভাষার িযাকরণ ও বনবমিবত, রেনা, পে বলখন, সিায পরীক্ষণ , িাাংলা সথযক বহবন্দযত অনুিাদ প্রভৃবত দক্ষতা অজিন। 
● কবিতার েফল ও োথিক পাযি দক্ষতা অজিন।  

● বিবভন্ন োমাবজক পবরযিযির উপয ািী ভাষা িযিহার করযত সিখা। 
● স্বাযীনভাযি পাযির অভযাে ও স্বাযীনভাযি বেন্তা করার, িলার ও সলখার োমথিয িয়ে উিযি। 
● কবিন িযের অথি জানা , িযের েবিক প্রযয়াি,  ভাষার উপর দক্ষতা , ভাষার বিবভন্ন সকৌিল ও শিলী , বিযেষণ ক্ষমতা, প্রিাদ-প্রিেনযক সিাো ও তার 

প্রযয়াি। 
● প্রকৃবতযপ্রম, পবরযিি েযেতনতা, িাাংলা োবহযতয বিহাযরর অিদান, স্ত্রীবিক্ষা , েরকাবর কা িপ্রণালী প্রভৃবতযক  জানা। 
● োবরবেক দৃঢ়তা, বনভিীকতা, েহয াবিতা, দৃঢ়  ইোিবি, কবিন পবরেম, বিযিক-িুবদ্ধর েবিক িযিহার, েমযয়র গুরুত্ব প্রভৃবত েম্বযে েযেতনতা। 
●  ু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& 9 ds cPpsa tks l= 2021&22 esa d{kk& 10 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 IX (2020-2021) এর বিক্ষাথিী  ারা িতিমান বিক্ষা িষি 2021-22 সেবণ X এ প়েযে, তাযদর জনয 60 কা ি বদিযের পািয োমগ্রী 

           CLASS :-  X                                                                                                                                   SUBJECT :- িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               Learning 
Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 বিহাযরর গ্রামীণ জীিযনর েুখ-দুুঃখ 

ভরা জীিন শিবেযেযর েরে ও 
েজীি বেে েম্পযকি অিিত হযত 
পাযর। 

 িাাংলা োবহযতয বিহাযরর স ািদাযনর 
বিষযয় জানযত  পারযি। 

 পািবটর আযাযর আযলােনা এিাং 
প্রবতবক্রয়া িযি করযত পারযি। 

 পািবট েম্পযকি দক্ষতা অজিন 
করযি। 

 িাাংলা সথযক বহবন্দযত অনুিাদ 
করযত বিখযি।  

 বিক্ষাথিীরা নীরি পাি করযত পারযি 
এিাং বনবহত অথি েম্পযকি জানযি। 

 আযিদন পে বলখযত পারযি।  

 
পাি- 1 
িদয -  
কুিী প্রােযণর বেবি 
সলখক- বিভূবতভূষণ    
        মুযখাপাযযায়  
পৃষ্ঠা োংখযা- 3 - 9 

 
 পািবটযক েরল ভাযি িুবেযয় সদযিন। 
 িাাংলা োবহযতয বিভূবতভূষণ 

মুযখাপাযযাযয়র অিদান েম্বযে  
আযলােনা করযিন। 

 পাযির আযাযর প্রশ্ন বজজ্ঞাো করযিন 
এিাং বজজ্ঞাো করা প্রযশ্নর উত্তর 
সদযিন। 

 পাযি সদওয়া িস্তুবনষ্ঠ প্রশ্ন ো়োও 
 থােম্ভি নতুন িস্তুবনষ্ঠ প্রযশ্নাত্তর শতবর 
করাযিন।  

 পাযি িযিহৃত বহবন্দ িযের অথি িুবেযয় 
সদযিন। 

 পাযির সিযষ সদওয়া িযাকরণ ও 
বনবমিবতর অভযাে করাযিন। 

 আযিদন পে সলখার অভযাে করাযিন। 

 
 বিহাযরর িাাংলা োবহযতযর বিষযয় 

আযলােনা করা স যত পাযর। 
 বিহাযরর বিবভন্ন নদীর উপযর আযলােনা 

করা স যত পাযর।  
 প্রকৃবতর বিবভন্ন বিধ্বাংেকাবর 

ঘটনাগুবলর বিষযয় আযলােনা করা 
স যত পাযর। 

 িনযাোযন োহা য বিষযয় আযলােনা 
করা স যত পাযর। 

 িাাংলা সথযক বহবন্দযত অনুিাদ করার 
অভযাে করাযনা স যত পাযর। 

 িনযার উপর প্রিে িা রেনা সলখার 
অভযাে করাযনা স যত পাযর।           

 েপ্তাযহর সিষ বদযন একবট ক্লাে সটস্ট 
সনওয়া স যত পাযর। 

 

   1 – 5 বদন 



                             

           CLASS :-  X                                                                                                                                              SUBJECT :- িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               Learning 
Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 দৃঢ় ইোিবি ও কবিন পবরেযম 

অেম্ভি কাজযক বকভাযি েম্ভি 
করা  ায়- সে েম্বযে জানযি। 

 সমৌ ি োম্রাযজযর স্থাপক েন্দ্রগুপ্ত  
ও অথিিাযস্ত্রর বিখযাত বিদ্বান 
োণযকযর বিষযয় জ্ঞান অজিন 
করযি।  

 মাতৃভবি ও গুরুভবি েফলতার 
মূলমন্ত্র, সে েম্বযে জানযি। 

 কবিন িযের অথি িুেযত পারযি। 
 নাটক কাযক িাযল, সে েম্পযকি 

অিিত হযি। 
 বিক্ষাথিীরা প্রশ্ন করযত এিাং 

প্রযশ্নর উত্তর বদযত পারযি। 

 
পাি- 2 
িদয- েন্দ্রগুপ্ত 
সলখক- বদ্বযজন্দ্রলাল   
        রায়  
পৃষ্ঠা োংখযা- 10-18 

 
 পািবটযক েরল ভাযি িুবেযয় 

সদযিন। 
 নাটযকার বদ্বযজন্দ্রলাল রাযয়র পবরেয় 

সদযিন। 
 নাটক কাযক িযল ও নাটক বকভাযি 

িয়ে ওযি, সে েম্বযে আযলােনা 
করযিন। 

 পাযির েবরেগুবলর  আযলােনা 
করযিন। 

 পাযির আযাযর িস্তুবনষ্ঠ প্রশ্ন করযিন 
এিাং বিক্ষাথিীরা প্রযশ্নর উত্তর 
সদযিন। 

 পাযির সিযষ সদওয়া িযাকরযণর 
অভযাে করাযিন। 

 পাযি িযিহৃত কবিন িযের অথি 
সিাোিার জনয িেযকাযষর িযিহার 
করযিন।  

 

 
 নাটকযক বিক্ষাথিীযদর িযবিিত জীিন 

বদযয় উপলবব্ধ কযর সদখাযনা/সিাোযনা 
স যত পাযর।           

 েৃজনাত্মক প্রবতভা বিকাযির জনয 
নাটযকর অবভনয় করাযনা স যত পাযর। 

 েন্দ্রগুপ্ত ও োণযকযর  েবরযের 
তুলনামূলক আযলােনা করা স যত 
পাযর।           

 নাটযকার বহযেযি বদ্বযজন্দ্রলাল রাযয়র 
অিদান েম্বযে আযলােনা করা স যত 
পাযর।           

 সিায পরীক্ষযণর অভযাে করাযনা স যত 
পাযর।           

  ুযদ্ধর লাভ-ক্ষবতর উপর বিতকি েভার 
আযয়াজন করা স যত পাযর।           

 

 

 
   6 – 10 বদন 

 

 

 



                             

CLASS :-  X                                                                                                                                          SUBJECT :-  িাাংলা (BANGLA) 

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               
Learning Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 বিক্ষাথিীযদর মযযয বনভিীকতা এিাং 

েহয াবিতার ভাি িয়ে উিযি।  
 অেবিশ্বাে ও কুোংস্কাযরর 

বিরুযদ্ধ বিক্ষাথিীযদর মযযয 
েযেতনতা সিায িয়ে উিযি।  

 বিপযদর েময় বিযিক ও িুবদ্ধর 
িযিহার করযত বিখযি।  

 িল্পবটর অথি, িযাকরণিত প্রযশ্নর 
মূলভাি জানযি ও প্রবতবক্রয়া 
িযি করযত পারযি। 

 বিক্ষাথিীরা নীরি পাি করযত 
পারযি এিাং বনবহত অথি েম্পযকি 
জানযি। 

 আত্মীয়, িেু-িােিযক বেবি 
বলখযত বিখযি।  

 
পাি- 3 
িদয - লালু 
সলখক- িরৎেন্দ্র    
        েযটাপাযযায়  
পৃষ্ঠা োংখযা- 19- 25 

 
 সলখযকর পবরবেবত সদযিন।  
 েমূ্পণি িল্পবট েরল ভাযি িুবেযয় 

সদযিন। 
 িযল্পর মুখয েবরেবটর বিযেষণ 

করযিন। 
 সকান রেনার নামকরণ বকভাযি 

করা হয়,- সে বিষযয় আযলােনা 
করযিন। 

 পাযি সদওয়া িস্তুবনষ্ঠ প্রশ্ন ো়োও 
আযরা নতুন িস্তুবনষ্ঠ প্রশ্ন শতবর 
করযিন।  

 আত্মীয়, িেু-িােযির কাযে বেবি 
সলখার অভযাে করাযিন। 

 পাযির সিযষ সদওয়া িযাকরণ ও 
বনবমিবতর অভযাে করাযিন।  

 
 কযলরা সরাি বনিারযণর উপায় বিষয়ক 

আযলােনা করা স যত পাযর। 
 অেবিশ্বাে ও কুোংস্কার আমাযদর 

েমাজযক বক ভাযি গ্রাে কযরযে,- সে 
েম্বযে আযলােনা করা স যত পাযর। 

 বিক্ষাথিীযদর েরি পাযির েুয াি সদওয়া 
স যত পাযর।   

 িযল্পর মাযযযম বিক্ষাথিীযদর মযযয েমাজ- 
োংস্কার মূলক কাজ করার উৎোহ 
জািাযনা স যত পাযর। 

 েপ্তাযহর সিযষ বদন একবট ক্লাে সটস্ট 
সনওয়া স যত পাযর। 

 ‘’ স্বেতা অবভ ান ” এর উপযর একবট 
বনিে সলখাযনা স যত পাযর।  
 

 

 
   11 – 15 বদন 

 

           

 

 



                             

          CLASS :-   X                                                                                                                                     SUBJECT :- িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               Learning 
Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 আথি- োমাবজক সপ্রক্ষাপযট  

স্ত্রীবিক্ষার গুরুত্ব বিষযয় জ্ঞান 
সিায হযি। 

 বিক্ষা মনুষয জীিযনর অমূলযযন, 
এই েম্পযকি সিায জন্মাযি। 

 পািবটর আযাযর আযলােনা এিাং 
প্রবতবক্রয়া িযি করযত পারযি। 

 সিায পরীক্ষযণর বনয়ম েম্পযকি 
জানযি। 

 বিক্ষাথিীরা নীরি পাি করযত 
পারযি এিাং পাযির বনবহত অথি 
েম্পযকি জানযি। 

 সিৌবদ্ধক িবির বিকাি হযি। 

 

 
পাি- 4 
িদয- স্ত্রীবিক্ষা বিস্তাযর    
     ভাবিনী বনযিবদতা 
সলখক- প্রব্রাবজকা       
        মুবিপ্রাণা  
পৃষ্ঠা োংখযা- 42- 51 

 
 পািবটযক েরল ভাযি িুবেযয় সদযিন। 
 স্ত্রীবিক্ষা বিস্তাযর ভাবিনী বনযিবদতার 

বিষযয় আযলােনা করযিন। 
 আদিি বিক্ষা কাযক িযল ও বিক্ষার 

প্রণালী েম্পযকি োংযক্ষযপ আযলােনা 
করযিন। 

 পািবটর আযাযর িস্তুবনষ্ঠ, একবট িাযকয 
উত্তর, োংবক্ষপ্ত এিাং দীঘি  উত্তরীয় 
প্রযশ্নাত্তযরর গুরুত্ব বদযত হযি।  

 সিায পরীক্ষযণর অভযাে করাযিন। 
 পাযি িযিহৃত কবিন িযের অথি 

সিাোিার জনয িেযকাযষর িযিহার 
করযিন।  

 পাযির সিযষ সদওয়া িযাকরণ ও 
বনবমিবতর অভযাে করাযিন। 

 

 
 স্ত্রীবিক্ষার প্রযয়াজন বিষযয় আযলােনা 

করা স যত পাযর।  
 জাবত, যমি, ও িণি বনবিিযিযষ েকযলর 

জনয বিক্ষা,- এই সিায জািাযনা স যত 
পাযর। 

 নারীজাবতর উন্নবতর উপায় েম্পযকি 
স্বামী বিযিকানযন্দর মত েম্বযে 
আযলােনা করা স যত পাযর। 

 িালয বিিাযহর উপযর বনিে সলখাযনা 
স যত পাযর। 

 নারী বিক্ষা এিাং েিি বিক্ষা অবভ ান 
বিষয়ক বিতকি েভার আযয়াজন করা 
স যত পাযর। 
 

 

 
   16 – 20 বদন 

 

            

 



                             

           CLASS :- X                                                                                                                                    SUBJECT :- িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               Learning 
Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 বনয়ম িৃঙ্খলার সপেযন  খন 

েবদোর অভাি হয় তখন সেই 
বনয়ম, েমাযজর মেল োযন না 
কযর ক্ষবত কযর- এই েম্পযকি 
জ্ঞান সিায হযি।  

 েমযয়র গুরুত্ব েম্বযে িুেযি। 
 মানুযষর জীিযনর মূলয িাযের 

সথযক সিবি, এই বিষযয় জ্ঞান সিায 
হযি।  

 পািবটর আযাযর আযলােনা এিাং 
প্রবতবক্রয়া িযি করযত পারযি। 

 পািবটর দক্ষতা অজিন করযি। 
 বিক্ষাথিীরা নীরি পাি করযত 

পারযি এিাং বনবহত অথি েম্পযকি 
জানযি। 

 
পাি- 5 
িদয- জমু্বিৃক্ষ 
সলখক- কৃষণ েন্দর 
পৃষ্ঠা োংখযা- 67- 77 

 
 েমূ্পণি িল্পবটযক েরল ভাযি িুবেযয় 

সদযিন। 
 পাযির আযাযর প্রশ্ন বজজ্ঞাো করযিন 

এিাং বজজ্ঞাো করা প্রযশ্নর উত্তর 
সদযিন। 

 কাবহনীর পবরণবত েম্বযে বনযজর 
িিিয রাখযিন। 

 িাাংলা ভাষায় সদবি ও বিযদবি িযের 
িযিহাযরর েম্বযে আযলােনা করযিন। 

 সিায পরীক্ষযণর অভযাে করাযিন। 
 িেযকাযষর িযিহার করযিন। 
 িাাংলার সথযক বহবন্দযত অনুিাদ করার 

অভযাে করাযিন।  
 পাযির সিযষ সদওয়া িযাকরযণর 

অভযাে করাযিন। 
 

 
 মানিীয় োংযিদনার অভাি হযল মানুষ 

অন্তুঃোরহীন বনয়মতাবন্ত্রকতাযক বকভাযি 
প্রাযানয সদয়- এই িযল্পর আযলাযক 
আযলােনা করা স যত পাযর।           

 অে বনয়ম েিিস্বতার িাাঁযযন িাাঁযা না 
সথযক েিিাযগ্র মানুযষর মেল করাই 
অযনক সিিী কাময- এ বিষযয় আযলােনা 
করা স যত পাযর। 

 হৃদয়হীন আমলাতযন্ত্রর অনয সকান ঘটনার 
কথা িলা স যত পাযর। 

 সদযির প্রিােবনক কা ি পদ্ধবতর   
েমাযলােনা করা স যত পাযর। 

 েরি পাি করার অিের সদওয়া স যত 
পাযর। 

 িৃক্ষাযরাপণ এিাং িন োংরক্ষণ েম্পযকি  
বিতকি েভার আযয়াজন করা স যত  

 

 
   21 – 25 বদন 

 

 

     



                             

CLASS :- X                                                                                                                                       SUBJECT :- িাাংলা (BANGLA) 

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               
Learning Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 

 আযেিবনযকর কুপ্রভাি েম্পযকি 

অিিত হযি। 
 বিবভন্ন পদাযথি আযেিবনযকর 

পবরমাণ েম্বযে জ্ঞান সিায হযি। 

 আযেিবনযকর বিষবক্রয়াযক কম 

করার উপায় েম্বযে জানযত 

পারযি। 

 পািবট েম্বযে প্রশ্ন করযত ও 
প্রযশ্নর উত্তর বদযত পারযি। 

 শুদ্ধ েহজ ভাষায় বনযজর ভাি 

প্রকাি কযর এিাং অযনযর 

প্রকাবিত ভািযক েবিকভাযি িুযে 

বনযয় তা সমৌবখক ও বলবখত ভাযি 

বনযজর ভাষায় প্রকাি করার 

দক্ষতা অজিন করাযি। 

 

 
পাি- 6 
িদয-  ুযি  ুযি 
আযেিবনযকর বিষবক্রয়া 
সলখক- পূযণিনু্দকাবন্ত 
দাে 
পৃষ্ঠা োংখযা- 88- 94 

 
 পািবটযক েরল ভাযি িুবেযয় সদযিন। 
 আযেিবনক বক ? এর কুপ্রভাযি 

মানিজীিনযক কতটা  িযবতিযস্ত কযর  
সতাযল, তার উপলবব্ধ বিক্ষাথিীযদর  
করাযিন। 

 বিবভন্ন পদাযথি আযেিবনযকর পবরমাণ 
েম্বযে আযলােনা করযিন। 

 ক্ষবতকারক রাোয়বনক পদাযথির 
তাবলকা শতবর করযিন। 

 পাবরভাবষক িযের অথি জানার জনয 
অবভযাযনর িযিহার করযিন।  

 প্রযশ্নর উত্তর েমাযাযন উৎোহ 
প্রদান করযিন।  

 পাযির সিযষ সদওয়া িযাকরণ ও 
বনবমিবতর অভযাে করাযিন। 

 
 বিক্ষাথিীযদরও েরি পাি করার অিের  

বদযত হযি। 

 বিবভন্ন পদাযথি আযেিবনযকর পবরমাণ েম্বযে 

জ্ঞান সিায হযি। 

 আযেিবনযকর িযিহাযর সকান সকান সরাযির েৃবষ্ট 

হযত পাযর, তার একবট তাবলকা শতবর করাযনা 

স যত পাযর। 

 বিজ্ঞাযনর অিদান ও অবভিাযপর বিষযয় 

আযলােনা করা স যত পাযর। 

 পািয বিষয়যক সকন্দ্র কযর সমৌবখক  প্রযশ্নাত্তর 

করযত পাযরন। 

 বিবভন্ন বহবন্দ িযের িাাংলায় অনুিাদ করাযিন। 

 আযেিবনযকর কুপ্রভাযি মানিজীিযন কতটা 

প্রভাি সফযল তার একবট তথযবেে 

(Video/Image) সদখাযনা স যত পাযর।     

 
   26 – 30 বদন 

            

    



                             

            CLASS :-  X                                                                                                                                  SUBJECT :- িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক  
Learning Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 কবিতাবটর অথি,িযাকরণিত 

প্রশ্ন জানযি এিাং প্রবতবক্রয়া 
িযি করযি। 

 মেলকািয েম্বযে জানযত 
পারযি। 

 িাাংলার সলাকোবহতয, 
সলাকোংসৃ্কবত ও ঐবতহয 
েম্বযে েযেতন হযি। 

 মযয ুযির োবহতয ও েমাজ 
স  সদিবনভির বেল, সে 
েম্বযে অিিত হযি। 

 বিবভন্ন োমাবজক পবরযিযির 
উপয ািী ভাষা িযিহার 
করযত বিখযি। 

 পািবট েম্বযে প্রশ্ন করযত ও 
প্রযশ্নর উত্তর বদযত পারযি। 
 

 
পাি- 7 

পদয- অন্নপূণিাও ঈশ্বরী  

     পাটনী      

কবি— ভারতেন্দ্র রায়    

       গুণাকর     

পৃষ্ঠা োংখযা— 97- 102 

 

 
 অষ্টাদি িতােীর োবহতয েম্বযে যারণা 

সদযিন। 
 কবির েম্বযে িলযিন। 
 েরি পাযির মযযযম পািবট েম্বযে অিিত 

করাযিন। 
 দ্বযথিযিাযক ভাষার অথি েম্বযে জানাযিন।  
 িযাকরণ ও বনবমিবত বিষয়ক প্রশ্ন পািবট 

সথযক সদযিন। 
 স্বযিির সদিী অন্নপূণিাযক মযতিযর মানিীরূযপ 

বেবেত কযর এক অবভনি আদযিির েৃবষ্ট 
কযরযেন কবি, সে বিষযয় অিিত 
করাযিন। 

 কবিন িযের অথি জানার জনয িেযকাযষর 
িযিহার। 

 পাি েম্পবকিত বিবভন্ন যরযনর প্রশ্ন 
বজজ্ঞাো করা ও বিক্ষাথিীযদর প্রযশ্নর উত্তর 
সদওয়া 

 
 মযয ুযির েমাজ ও অবত োযারণ, েহজ 

েরল ঈশ্বরী পাটনী মাবের জীিন 
েম্পযকি বিক্ষাথিীযদর ভািিার অিের 
প্রদান করা। 

 মযয ুযির োবহযতযর উপর বিক্ষাথিীযদর 
আকষিণ িৃবদ্ধর জনয বিবভন্ন সেবণর 
মেলকািয ও কবিযদর একবট তাবলকা 
শতবর করা স যত পাযর। 

 পাযির বিযিষ বকেু অাংি তুযল যযর তার 
িযাখযা িা ভািাথি বলখযত িলা স যত 
পাযর। স মন-“আমার েন্তান স ন থাযক 
দুযয ভাযত।“ 

 পাযির বিষয় অিলম্বযন বিবভন্ন িস্তুবনষ্ঠ 
প্রশ্ন  োংবক্ষপ্ত প্রশ্ন, একবট িাযকয উত্তর 
সদওয়ার মযতা প্রযশ্নর উপর গুরুত্ব 
সদওয়া স যত পাযর। 

 

 
 31 – 34 বদন 

             

 



                             

             CLASS :-  X                                                                                                                                SUBJECT :- িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               Learning 
Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 কবিতাবটর অন্তবনিবহত অথি  িুেযত ও 

সিাোযত পারযি। 
 কমিয াযির েযে পবরবেত হযি। 

 কমি ও সেিার মযযযই মুবি ও 
আত্মতৃবপ্ত, সে েম্বযে জানযি। 

 ঈশ্বযরর পূজা , সেিা ও কযমির  
মযযয— সেই সিায হযি। 

 ভাষার সকৌিলযক সিাোর ক্ষমতা হযি। 
 কল্পনািবির বিস্তার  হযি এিাং বনযজর 

মযনর ভািযক বনযজর  মযতা কযর 
বলখযত পারযি। 

 বনযজর মযনর কথাযক অবভিযি  
করার বিবভন্ন শিবলযক িুেযত  সিযখ 
ও বনযজ বিবভন্ন শিবলযত সলখার জনয 
শতবর হযি। 

 আযিদন পে িা বেবি বলখযত জানযি। 

 

 
পাি—8 
পদয- যুলামবন্দর 
কবি—রিীন্দ্রনাথ িাকুর 
পৃষ্ঠা োংখযা—106-108 
 

 
 েন্দ ও লয় েহয াযি কবিতাবট পয়ে 

তার োরমমি সিাোযিন। 
 ভািিম্ভীর বিষয়িস্তুযক েরে কযর 

পবরযিিন করার জনয বিক্ষযকর েূক্ষ্ম 
রেযিায িাঞ্ছনীয়। 

 কমিয াি েম্বযে আযলােনা করযিন। 

 এমন কযর কবিতা প়োযিন,  াযত 
সকান একবট কবিতা নয়, কবিতা 
িযাপারবট বক, সে েম্বযে বিক্ষাথিী 
িুেযত পারযি। 

 প্রযশ্নর উত্তর েমাযাযন উৎোহ প্রদান 
করযিন। 

 িযাকরণ েম্বেীয় একক স মন েমাে, 
েবে, কারক ও বিভবি প্রভৃবতযক সেনা 
ও প্রযয়াি করা। 

 আযিদন পে িা বেবি সলখার অভযাে 
করাযিন। 

 

 
 েমজাতীয় আযরা অনযানয পাি 

প়েযত আগ্রহী করযত হযি। 
 পািবটর োরাাংি িা অন্তবনিবহত 

তাৎপ ি বিক্ষাথিীযদর বনযজর 
মযতা কযর িলার েুয াি বদযত 
হযি। 

 পাযির েযে েম্পকি সরযখ 
বিযিকানযন্দর “ কমিয াি”    
প্রিেবট বিক্ষাথিীযদর োমযন 
উপস্থাপন করা স যত পাযর। 

 ‘ কযমিই ঈশ্বর প্রাবপ্ত, কযমিই 
মুবি'—এ বিষযয় একবট 
আযলােনা েভার আযয়াজন করা 
স যত পাযর। 

 

 

 

 
   35 – 38 বদন 

 

             



                             

            CLASS :-  X                                                                                                                                  SUBJECT :- িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               Learning 
Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 কবিতাবটর অথি, োরমমি, িযাকরণিত 

প্রশ্ন জানযি ও সে েম্পযকি প্রবতবক্রয়া 
িযি করযত পারযি।  

  ুবিেেত ভাযি বনযজর িিিয রাখার 
দক্ষতা অজিন করযি।  

 উপ ুি েন্দ, লয়,  বতর োহায য েরি 
পাি করযত পারযি। 

 েমজাতীয় আযরা অনযানয আখযাযনর 
মমিাথি উপলবব্ধ করযত পারযি। 

  মযনর িাবন্তর সখাাঁযজ মানুষ ঘর সেয়ে 
িাইযর পা রাযখ। বকন্তু িাবন্তর েোন 
সকাথাও পায় না। মাযয়র সকাযল বফযর 
এযেই স  িাবন্ত পাওয়া  ায়- এই সিায 
েম্বযে জ্ঞান িায়ে। 

 িাাংলার সথযক বহবন্দযত অনুিাদ করযত 
বিখযি।  

 
পাি- 9 
পদয- মা  
কবি - সদযিন্দ্রনাথ সেন 

পৃষ্ঠা োংখযা- 109- 111  
 

 
 বনযজর িােনভবে ও িুবদ্ধমত্তার দ্বারা 

েুযকৌিযল বিক্ষাথিীর মযযয বিষযয়র প্রবত 
আগ্রহ েৃবষ্ট করযত হযি। 

 কবিতাবটর েরি পাি করযি, বিক্ষাথিীযদর 
বদযয় করাযিন এিাং সে েময় িস্তুবনষ্ঠ 
প্রযশ্নর আযলােনা করযিন।  

 এক বেরকালীন েতযযক সলখক কযয়কবট 
লাইযন বক েুন্দর ভাযি অবভিযি 
কযরযেন- সেভাযি িুবেযয় প়োযনা। 

 পািবটর িযাকরণ ও বনবমিবত বিষয়ক প্রশ্ন 
আযলােনা করযিন। 

  িাাংলার সথযক বহবন্দযত অনুিাদ করার    
 অভযাে করাযিন।  

 পাি েম্পবকিত বিবভন্ন তীথিস্থান, সদিযদিী, 
প্রােীন োবহতয স মন-িীতযিাবিন্দ েম্বযে 
োংবক্ষপ্ত যারণা প্রদান করযিন। 

 
 পািবটর আযাযর িস্তুবনষ্ঠ, 

একবট িাযকয উত্তর, োংবক্ষপ্ত 
এিাং দীঘি উত্তরীয় প্রযশ্নর 
উপর গুরুত্ব বদযত হযি।  

 েুর, লয়, তাযলর েযে 
কবিতাবট আিৃবত্ত করার 
অভযাে করাযনা স যত পাযর। 

 েমযিােীয় অনযানয কবিতা, 
িল্প, প্রিে প্রভৃবত প়োর 
জনয উৎোবহত করা স যত 
পাযর। 

 প্রযয়াজন হযল ক্লাে সটস্ট 
সনওয়া স যত পাযর।  

 “মাতৃভূবমর গুরুত্ব” বিষয়ক 
একবট প্রিে প্রবতয াবিতার 
আযয়াজন করা স যত পাযর।  

 
39 – 42 বদন  

                          

 

 

 



                             

                          CLASS :-  X                                                                                                                                  SUBJECT :- িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               
Learning Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 িাাংলা ভাষার প্রবত বনবি়ে সপ্রম 

উপলবব্ধ করযত পারযি। 
 িাাংলা ভাষার গুরুত্ব েম্পযকি অিিত 

হযি। 
 কবিতাবটর মমিাথি িুেযত ও সিাোযত  

পারার দক্ষতা অজিন করযি। 
 িযাকরণ ও বনবমিবতর উপর দক্ষতা 

িা়েযি। 
 কবিতাবটর অন্তবনিবহত ভাি সজযন 

বনযজর মতামত িযি করযত পারযি। 
 কবিতার বিবভন্ন শিলী েম্বযে জ্ঞান 

িা়েযি। 
 োিলীল ভাি প্রকাযির েিিযিষ্ঠ 

মাযযম মাতৃভাষা এই েম্পযকি অিিত 
হযি। 

 ওপার িাাংলার কবি োবহবতযকযদর 
েম্পযকি জানার আগ্রহ সদখা সদযি।  

 

 
পাি- 10 
পদয- িাাংলা ভাষা  
     উচ্চাবরত হযল 
কবি - িামেুর রহমান 
পৃষ্ঠা োংখযা- 111–111 
 

 
 বেন্তা-ভািনা ও িুবদ্ধিৃবত্তর েিিােীণ 

বিকাযির সেষ্ঠ মাযযম মাতৃভাষা। 
তাই বিক্ষক মাতৃভাষার গুরুত্ব 
উপলবব্ধ করাযিন। 

 ভাষার সকৌিলযক সিাোযনা ও সে 
ভাযি প়োযনা 

 ওপার িাাংলার কবি োবহবতযকযদর 
েম্বযে পবরেয় করাযিন। 

 মাতৃভাষা বকভাযি সদি মাযয়র েযে 
একাত্ম হযত পাযর সে েম্বযে পািবট 
অিলম্বযন আযলােনা করযিন। 

 িাাংলা ভাষার মযুরতা বকভাযি 
কবিতাবটর প্রবতবট েযে লুবকযয় আযে 
কবিতাবট আযলােনার েময় সে 
বিষযয় আযলাকপাত করযিন। 

 পাযির েরল সথযক জবটল প্রযশ্নর 
েমাযান খুাঁযজ সির করযিন। 

 

 
 আমাযদর জ্ঞান ভান্ডারযক েমৃদ্ধ করযত 

মাতৃভাষার েযে অনযানয ভাষার 
অনুিীলনও আিিযক। তাই বিবভন্ন 
ভাষার সেষ্ঠ োবহতয কীবতি প়োর জনয 
অনুপ্রাবণত করা স যত পাযর। 

 আন্তজিাবতক মাতৃভাষা বদিযে 
প্রভাতযফবর, োাংসৃ্কবতক অনুষ্ঠান,  
বিবভন্ন প্রবতয াবিতার আযয়াজন করা 
স যত পাযর। 

 পাি োংক্রান্ত অনযানয বিষয় েম্পযকি 
আযলােনা করা হযি তাযত বিক্ষাথিীরা 
উৎোবহত হযি। 

  পািবটর  সিযষ একবট ক্লাে সটস্ট 
সনওয়া স যত পাযর। 

 “িাাংলা ভাষার গুরুত্ব” বিষয়ক একবট 
প্রিে বলখযনর প্রবতয াবিতা মূলক 
অনুষ্ঠাযনর আযয়াজন করা স যত পাযর। 

 

 
43 - 46 বদন 

 

 

                           

 

 



                             

                        CLASS :-  X                                                                                                                                SUBJECT :- িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               
Learning Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 সহযর  ওয়া জীিন নয়, ভাঙা-ি়োর 

মযয বদযয় জীিন এবিযয় েযল- এই 
িয িয়ে উিযি। 

 তুলনামূলক আযলােনা বক ও বকভাযি 
করা  ায় সে েম্বযে জানযি। 

 প্রবতবদনকার ঘটনা সদযখ বনযজর 
অবভিযবি িযি করার ক্ষমতা 
িা়েযি। 

 পািবট সথযক অবজিত বিষয়িস্তু বনযজর 
িতিমান পবরযিি পবরবস্থবতর েযে 
বমবিযয় রেনাত্মক ও তাবকিক 
অবভিযবি বলবখত ও সমৌবখক ভাযি 
িযি করযত পারযি। 

  মানি জীিযন স  বিবভন্ন অনুভূবতযত 
ভরা, বনযজর জীিন বদযয় সে েম্বযে 
উপলবব্ধ করযত পারযি। 

 

 
পাি – 11 
পদয - নতুন বদিন্ত  
কবি- মন্দাক্রান্তা সেন 
পৃষ্ঠ োংখযা- 126-128 

 

 মানি জীিযনর েুখ-দু;খ, আিা-
বনরািা, হাবে-কান্না, বহাংো-িেুত্ব 
প্রভৃবত কথা কবি স  কত েহজ 
ভাযি কবিতার আকাযর িযলযেন 
সেই ভািযক মযন সরযখ কবিতাবট 
প়োযিন। 

  প্রাতযবহক জীিযনর েযে  ুি 
কযর েহজ -েরলভাযি কবিতাবট  
সিাোযিন। 

 কবি ও কািয পবরেয় সদযিন। 
  িযাকরণ ও বনবমিবতর প্রযশ্নর 

অভযাে করাযিন ও পাযিযর প্রশ্ন 
খুাঁজযত বিক্ষাথিীযদর উৎোবহত 
করযিন। 

  মবহলা োবহবতযকযদর েম্বযে 
আযলােনা করযিন। 

 

 
  বনযজর বনযজর জীিযনর অবভজ্ঞতা িযি 

কযর সলখা ও িলার অিের বদযত হযি। 
 কবিতাবট আিৃবত্ত করাযনা ও একবট 

প্রবতয াবিতার আযয়াজন করা স যত 
পাযর। 

 পাযির বিযিষ বিযিষ বকেু অাংি তুযল 
যযর তার িযাখযা িা ভািাথি বলখযত িলা 
স যত পাযর। স মন “ ভাঙযত তা 
একপল, ি়েযত েময় োই / সেই আিা 
িুযক বনযয় লয়ে  াই েব্বাই। ” 

  পািবট সিাোিার েময় িেযকাষ, 
মানবেে, ইন্টারযনট, বভবিও িা অনযানয 
েহায়ক পুস্তযকর োহা য সনযিন।  

 িাাংলা োবহযতয মবহলা োবহবতযকযদর 
েম্বযে একবট তাবলকা প্রস্তুত করা স যত 
পাযর। 

 

47-50 বদন 

 

            

 



                             

          CLASS :-  X                                                                                                                                   SUBJECT :-  িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক                      Learning 
Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 ব্রাহ্মনত্ব স  শুযুমাে িাংিিত ও 

জন্মিত েূযে লভয নয়, সে 
েম্পযকি সিায জন্মাযি। 

 েতযবপ্রয়তা এিাং েতযভাষণ 
ব্রাহ্মযণর সেষ্ঠ যমি ও কমি, সে 
েম্পযকি অিিত হযি। 

 স যকাযনা পবরবস্থবতযতই েদা 
েতয কথা িলা উবেত সে 
েম্পযকি সিায  জািযি। 

 ব্রাহ্মনত্ব অজিযনর একমাে উপায় 
উত্তম কমি ও েবরেিত গুণািলী-  
েম্পযকি অিিত হযি। 

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

 

 
পাি – 12 
কথা ও কাবহনী-  
ব্রাহ্মণ 
কবি- রিীনাথ িাকুর 
পৃষ্ঠা োংখযা- 16-21 

 

 
 েহজ-েরলভাযি েরি পাযির মযয বদযয় পািবটর 

মমিাথি িযি করযিন। 
 পািবট স  প্রােীন উপবনষদ েযন্দািয উপবনষদ 

সথযক সনওয়া হযয়যে সে েম্পযকি যারণা সদযিন। 
 কাবহনীযকও স  কবিতার আকার সদওয়া স যত 

পাযর- সে েম্বযে িলযিন।  
 প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব বক? বকভাযি তা অজিন করা  ায় 

সে েম্পযকি যারণা সদযিন। 
 প্রকৃত গুরুর- বিযষযর শিবিষ্টয তুযল যরযিন। 
 েযতযর  জনয েিবকেু বিেজিন করা  ায় বকন্তু 

সকান বকেুর জনয েতযযক বিেজিন করা বিক নয়। 
এই সিায বিক্ষাথিীযদর মযযয িয়ে তুলযত োহা য 
করযিন। 

 পাযির মযয সথযক প্রশ্ন করযত এিাং পাি প়োর 
সক্ষযে সকৌতুহল েৃবষ্ট করার জনয এই যরযনর 
সকাযনা আখযান তুযল যরযিন। 

 পাযির মযযয বনবহত মহবষি সিৌতম ও বিষয 
েতযকাম েম্পযকি যারণা সদযিন। 

 
 কবিতার মযযয বনবহত মহবষি 

সিৌতম এিাং বিষয েতযকাযমর 
জীিনী, জীিন দিিন েম্পযকি 
সলখার অিকাি প্রদান 
করযিন। 

 কবিতার মযযয বনবহত কবিন 
িে, মূল ভািাথি খুাঁযজ িার 
করার েুয াি প্রদান করযিন। 

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

 প্রযয়াজযন সেবণকযক্ষ ক্লাে 
সটস্ট সনওয়া স যত পাযর। 

 
51-55 বদন 

            

 

 



                             

            CLASS :-  X                                                                                                                                   SUBJECT :- িাাংলা (BANGLA)  

বিখন ফলশ্রুবত 
Learning Outcomes 

অযযায়/পাি 
Learning 

বিখন েূেক               Learning 
Indicators 

পরামিিমূলক প্রবক্রয়া                      
Suggestive Process 

েময় বনযিারণ 
Duration(In Days) 

 
 তৎকালীন যন িযিি িবিিত হৃদয়হীন 

আগ্রােী মযনাভািাপন্ন জবমদাযরর 
অতযাোযরর স্বরূপ েম্পযকি অিিত হযি। 

 প্রিাে জীিযন, জননী জন্মভূবম ও তার 
প্রাকৃবতক সেৌন্দ ি ভরা রূযপর প্রবত 
আবত্মক টান স  কত িভীর হয় সে 
েম্পযকি সিায জন্মাযি। 

 কবিতার অথি, িযাকরণিত প্রশ্ন, োরমমি 
জানযি ও ইতযাবদ  বিষযয় প্রবতবক্রয়া 
িযি করযি। 

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

 এই েমাযজ  ার  ত সিবি আযে, সে 
তত সিবি োয়। এই সিাযযর েতযতা  
েম্বযে জ্ঞান িা়েযি।  

 
পাি – 13 
কথা ও কাবহনী         
- দুই বিঘা জবম  
কবি - রিীন্দ্র নাথ িাকুর  
পৃষ্ঠা োংখযা- 36-31 
 

 
 কবিতাবটর েরি পাি সদযিন, তারপর 

বিক্ষাথিীযদরযক প়েযত িলযিন। 
 বিক্ষক কবিতাবটর মূলভাি েহজভাযি 

উপস্থাপন করযিন এিাং বনযজর 
মতামত িযি করযিন। 

 পাযির মযযয বনবহত প্রশ্নগুযলা খুাঁযজ 
উত্তর িার করযত োহা য করযিন। 

 কবিতাবট আিৃবত্ত করযিন এিাং বনজ 
বিোর বিক্ষাথিীযদর োমযন তুযল 
যরযিন। 

 পাযির মযযয বনবহত জবটল িে, 
গুরুত্বপূণি িাযকযর েরল িযাখযা এিাং 
িযাকরণিত বিষয় আযলােনা করযিন। 

 সলখক পবরবেবত এিাং কবিতাবটর 
নামকরন বিষযয় েমযক যারণা 
সদযিন। 

 
 পািয বিষয়বটর েযে বমল সরযখ 

বভন্ন একবট পাি তুযল যরযিন। 
এযক্ষযে “ জবমদার দপিণ ” 
নাটযকর আখযানবট োংযক্ষযপ 
বিক্ষাথিীযদর োমযন তুযল যরা 
স যত পাযর।   

 পাযির মযযয বনবহত ভািযক 
সলখার েুয াি প্রদান করযিন। 

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

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

 
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 । 
 ি. সেহািীষ 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 


