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ছরবগুললা

রিলসি?
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এগুললা জিান ধিলনি

রিল্প?

মাটটি তৈরি

িাি
জবলৈি তৈরি

জেরনস

হাৈ িাখাফুল রিঠা
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আমাদেি

বিাকরিল্প
কামরুি হাসান

(রিতীয় অংি)



রিখনফ

ি
এই িাঠ জিলষ রিক্ষাথীিা-

১। রনব বারিৈ অাংিটুিু শুদ্ধ উচ্চািলি

িড়লৈ িািলব।

2। নৈুন িব্দগুললাি অথ বসহ বািয ও

অনুলেদ গঠন িিলৈ িািলব।

3। বাাংলালদলিি জলািরিলল্পি ( িাাঁসা

রিৈল, জবৈ , বা াঁি,িাঠ,জিাড়ামাটট,

মাদুি,রিিা,হাৈিাখা, ফুল রিঠা,

িািলড়ি িুৈুল ) বি বনা রদলৈ িািলব।

৪। আমালদি জলািরিল্প সাংিক্ষি ও

সম্প্রসািি এি গুরুত্ব রবলেষি িিলৈ

িািলব।
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আদি বিাঠ

সিব

িাঠ
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রনলদবিনজ্ঞািি

এদসা িব্দার্ জসমূহ রিদখ

রনই

অৈীলৈি গব বও জগৌিলবি বস্তুরবলিষভালব িক্ষা িিা

প্রৈীি

ধমী

রহন্দু সম্প্রদালয়ি বলিি

মাথায় মুিুট

বিাপি
সংিক্ষ

ণ
ঐরৈহয
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িত িত গ্রাময কারিগদিি ততরি রেরিত্র সে কাাঁসা

ো রপতদিি ততজসপত্র
2019/10/26

রবষয়বস্তু

উিস্থািন
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বিাকরিদল্পি

অতুিনীয় রনেি জন

মৃৎরিল্প
2019/10/26
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বজাড়ায়

কাজ

উপদিি ছরে ভাদিাভাদে বেদখ িব্দসমূহ রেদয় রতনটি

োদকযি একটি অনুদেে বিখ।

ঐরৈহয

জলািরিল্প
সম্প্রসাি

ি
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এ ধিদনি কাদঠি

কারুকাজদক হারসয়া েিা

হয়2019/10/26
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খুিনাি মােিু এেং

রসদিদিি িীতিপাটি শুধু রিল্প

নয় গ্রীষ্মকাদি েযেহাদি

আিামোয়ক
2019/10/26
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গ্রাম বাাংলাি ঘলি ঘলি তৈরি

রিিা ও হাৈ িাখা
2019/10/26
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ফুি রপঠা শুধু প্রদয়াজনই

বমিায় না এিা রিল্পও েদি
2019/10/26
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োাঁি ও বেত রিদল্পি

আধুরনক রুরিি েযেহাি

সামগ্রী2019/10/26
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বসািারিদল্পি উৎকৃষ্ট

সৃজনিীিতাি নমুনা

বিাপি, পুতুি ও ফুি2019/10/26
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িািলড়ি িুৈুল িখনও

প্রৈীিধমী, িখনও বাস্তবধমী

জদলিি ঐরৈলহযি প্ররৈরনরধত্ব িলি

রবলদরি িয়সা উিােবলন সহায়ৈা

িলি
2019/10/26
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েিগত

কাজ



১। জসালারিলল্পি উৎিৃষ্ট উদাহিি

জিানটট?(ি) 

িুিািীরৈ ব
খ)িুৈুল

(গ)  িাখা (ঘ) জটািি

বহুরনব বািনী প্রশ্ন

২। ‘প্রৈীিধমী’ িলব্দি অথ ব িী?
(ি) 

উদ্দীিনা (ঘ) মেবুৈ

(গ)রনলদবিনজ্ঞা

িি
(খ) রনিুিৈা

মূলযায়ন

√

সটঠি

উত্তলিি

েনয

এখালন

রিি

িরুন

√



৩। গ্রালমি ঘলি ঘলি তৈরি জিান জেরনস

অবলহলাি নয়-

i.  হাৈিাখা

ii. ফুলরিঠা, রিিা

iii. িীৈল িাটট

রনলিি জিানটট সটঠি?

(ি) iও ii (খ) ii ও iii.

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii.

বহুরনব বািনী প্রশ্ন

সটঠি

উত্তলিি

েনয

এখালন

রিি

িরুন

√



৪। িািলড়ি িুৈুললি তবরিষ্টয হললা-

i.  এসব িুৈুল প্রৈীিধমী

ii. ৈুলা জথলি তৈরি হয়

iii. তবলদরিি মুদ্রা অেবলন সহায়ৈা িলি

রনলিি জিানটট সটঠি?

(ি) iও ii

(খ) ii ও iii.(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii.

বহুরনব বািনী প্রশ্ন

সটঠি

উত্তলিি

েনয

এখালন

রিি

িরুন

√



বিাকরিদল্পি অংি রহদসদে মৃৎরিল্প,

বেত রিল্প, ফুি রপঠা সম্পদকজ রতনটি

কদি োকয রিদখআনদে।

োরড়ি

কাজ
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সোইদক

ধনযোে
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রিক্ষামন্ত্রিালয়, মাউরি, এনরসটটরব ও এটুআই এি সাংরেষ্ট

িম বিৈবাবনৃ্দ
এবাং িলেে সম্পাদি রহলসলব যা াঁলদি রনলদবিনা, িিামি ব

ও ৈত্ত্বাবধালন এই মলেল িলেে সমদৃ্ধ হলয়লছ ৈা াঁিা

হললন:

জফিলদৌস জহাসাইন , সহলযাগী অধযািি , টটটটরস, 

খুলনা।

জেসরমন োহান খানম ,প্রভাষি , টটটটরস, ময়মনরসাংহ।

িৃৈজ্ঞৈা

স্বীিাি


