
আজকের ক্লাকে  েবাইকে শুকেচ্ছা



শিক্ষে পশরচয়

েঞ্জয় শবশ্বাে 

েহোরী শিক্ষে 

হারতা েরোশর প্রাথশিে শবদ্যালয়

উশজরপুর, বশরিাল। 

পাঠ পশরচয়



ছশবগুকলার শিকে লক্ষয েরছশবকত শে দিখকত পাচ্ছ ?



শেশিওকত িানুষ, রাস্তা ও িালান োঁপশছকলা দেন ? 

https://www.youtube.com/watch?v=xxmYCz2s5ZY



আজ আিরা শিখব

ভূশিেম্প



শিখনফল

১০.১.১ আবহাওয়া বলকত েী বুঝায় তা বর্ ণনা েরকত পারকব।

১০.১.২ জলবায়ু েী তা বলকত পারকব।

১০.১.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু পশরবতণকনর  োরর্ ব্যাখ্যা েরকত পারকব।

১০.১.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু পশরবতণকনর ফকল সৃষ্ট দুক্ ণাগ েম্পকেণ বলকত 

পারকব।

১০.১.৫ ব্যশি, পশরবার, েিাজ ও পশরকবকির উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু 

পশরবতণকনর প্রোব বর্ ণনা েরকত পারকব।

১০.১.৬ বাাংলাকিকির দুক্ ণাগপ্রবর্ অঞ্চল ও দেখাকন সৃষ্ট েিস্যা েম্পকেণ 

বলকত পারকব। 

১০.২.১ প্রাকৃশতে োরোম্য নষ্ট হয় এিন োজ েরা দথকে শবরত থােকব। । 

এই পাঠ দিকষ শিক্ষাথীরা.......



অশিে ভূশিেম্পপ্রবর্ এলাো 

িাঝারী ভূশিেম্পপ্রবর্ এলাো 

মৃদু ভূশিেম্পপ্রবর্ এলাো 



পুকরাপুশর িান্ত থােকত হকব। 



আতাংশেত হকয় ছুক াছুটি েরা ্াকবনা।



শবছানায় থােকল বাশলি শিকয় িাথা দেকে রাখকত হকব।



োকঠর দ শবল বা িি দোন আেবাবপকের শনকচ আশ্রয় শনকত হকব।  



আলিাশর, বারান্দা, ঝুলাকনা ছশব এেব দথকে দূকর থাকে হকব।  



পাো িালাকন থােকল শবি এর পাকি িাঁড়াকত হকব।  



প্রথি ভূেম্পন দথকি ্াবার পর োশরবদ্ধোকব ঘর দথকে দবর

হকয় দখালা জায়গায় আশ্রয় শনকত হকব।  



প্রাথশিে শচশেৎো ব্যবস্থা বাশড়কতই রাখকত হকব ।  



পাঠ্য বইকয়র োকথ োংক্াগ ।  



ভূশিেকম্পর েিয় েরর্ীয় 



ভূশিেকম্পর আকগ িানুষকির েতেণ েরকত েী েী

পিকক্ষপ দনয়া দ্কত পাকর।

ভূশিেম্প চলাোলীন আিাকির েরর্ীয় শবষয়গুকলা

েী েী ? 

ভূশিেকম্পর পকর েী েরকত হকব দে শবষয় িানুষকির

েতেণ েরকত এেটি দপাস্টার ততশর ের ।

িল নাং -১

িল নাং -২

িল নাং -৩

িলগত োজ



দোন দুক্ ণাকগ ঘর দজাকর দুলকত থাকে? 

ে. জকলাচ্ছ্বাে   খ. ভূশিেম্প  

গ.খরা    ঘ. বন্যা 



েঠিে উত্তরটি দবাকি ণ একে দলখ ও পকর শিলাও।

এেে োজ



দোন দুক্ ণাকগ তাৎক্ষশর্ে বড় িরকনর দুঘ ণ না ঘক থাকে ?

ে. বৃশষ্ট

গ. ভূশিেম্প  

খ. খরা

ঘ. বন্যা 

েঠিে উত্তরটি দবাকি ণ একে দলখ ও পকর শিলাও।



বাশড়র োজ

১। ভূশিেকম্পর েিয় আিাকির েরর্ীয় েম্পকেণ

৫ টি বাকেয শলকখ আনকব।



িন্যবাি েবাইকে


