
৩য ়শ্রেণির বাাংলা ণবষযয ়নতুন শব্দ তৈণর।  

পাঠদাযন ৩টি উদ্ভাবনী শ্র ৌশল শ্রদখাযনা হযয়যে। 

১। দলীয ়ভাযব এ টি শযব্দর শ্রশষ বি ণ ণদযয ়আযর টি শব্দ তৈণর। 

২। দলীয় ভাযব শব্দজট সমাধান  যর নতুন শব্দ তৈণর। 

৩। শ্রজাডা়য় শ্রবাযড ণ এযস নতুন শব্দ তৈণর। 

 

 

উদ্ভাবনী শ্র ৌশল- ১  । দলীয ়ভাযব এ টি শযব্দর শ্রশষ বি ণ ণদযয ়আযর টি শব্দ তৈণর। 

 াযজর ধাপ সমূহ ---  

 ১। ণশক্ষ  সব ণশক্ষার্থীদেযদর  যয় টি দযল ভাক  রযবন। পমা,শ্রমঘনা প্রভৃণৈ। 

 ২। প্রর্থীদযম ণশক্ষ  এ টি শব্দ বলযবন। ণৈণন শ্রসই শযব্দর শ্রশষ বি ণটি ণ  ৈা বলযবন।  

 এবার ণৈণন শ্রসই বি ণটি ণদযয ়১ম দলয  এ টি শব্দ তৈণর  রযৈ বলযবন। ১ম দল  

 নতুন শব্দ তৈণর  যর সবাই সরযব ৈা উচ্চারি  রযব। 

 ৩। ১ম দযলর তৈণর  রা শযব্দর শ্রশষ বি ণটি ণ  ৈা ণশক্ষ  জানযৈ চাইযবন। ৈারপর  

 শ্রসই শ্রশষ বি ণটি ণদযয ়ণশক্ষ  ২য় দলয  আযর টি নতুন শব্দ তৈণর  রযৈ বলযবন।  

 ণশক্ষার্থীদেরা শব্দ তৈণর  যর দলীয়ভাযব সরযব ৈা উচ্চারি  রযব। ২য় দযলর তৈণর  রা  

 শযব্দর শ্রশষ বি ণ  ণদযয ়৩য় দল আযর টি নতুন শব্দ তৈণর  রযব। 

 ৪। এ ইভাযব বাণ  দলগুযলা শব্দ তৈণর  রযব এবাং এ টি ণনণদ ণষ্ট সময ়পয ণন্ত এই প্রণ য়া  

 চলযৈ র্থীদা যব।  

 

ফলাফল  ----- 

               ১। ণশক্ষার্থীদেরা ১০০ ভাক সণিয ়র্থীদা যব।ফযল ণশখনফল দ্রুৈ অজণন ও শ্রট সই হযব। 

                      ২। নতুন নতুন শব্দ তৈণর  রায় ণশক্ষার্থীদেযদর সৃজনশীলৈা বৃণি পাযব। 

                     ৩। দযল  াজ  রার ফযল ৈাযদর মযে আন্তঃব্যণি  শ্রযাকাযযাক হওয়ায় ণশক্ষার্থীদেযদর  

                      শ্রযাকাযযাক দক্ষৈা বাড়যব। 



                     ৪। প্রার্থীদণময র  ণশক্ষার্থীদেরা শ্রযাগ্যৈাণভণি  প্রশ্নপযের অনুধাবন ও প্রযয়াক মূল  প্রযশ্নর উির 

প্রদাযন পারঙ্গম হযব।       

 

উদ্ভাবনী শ্র ৌশল- ২ । দলীয ়ভাযব শব্দজট সমাধান  যর নতুন শব্দ তৈণর। 

 াযজর ধাপ সমূহ ---  

 ১। ণশক্ষ  পারক ও অপারক ণশক্ষার্থীদেযদর সাংণমেযি ২ জযনর এ টি  যর দযল ( শ্রজাড়ায় )ভাক  

            রযবন।  অযন  গুযলা দল র্থীদা যব।  

 ২। প্রযৈে  দল শ্রবাযড ণ এযস এ টি ণনণদ ণষ্ট বি ণ ণদযয ়দুজযন ণমযল  নতুন শব্দ ণলযখ সরযব ৈা উচ্চারি  

         রযব। 

 ৩। দযলর দুই জযনর সমান অাংশগ্রহন র্থীদা যব। 

 ৪। এ ইভাযব বাণ  দলগুযলা শব্দ তৈণর  রযব এবাং এ টি ণনণদ ণষ্ট সময ়পয ণন্ত এই প্রণ য়া  

 চলযৈ র্থীদা যব।  

ফলাফল  ----- 

              ১। ণশক্ষার্থীদেরা ১০০ ভাক সণিয় র্থীদা যব।ফযল ণশখনফল দ্রুৈ অজণন ও শ্রট সই হযব। 

                     ২। নতুন নতুন শব্দ তৈণর  রায় ণশক্ষার্থীদেযদর সৃজনশীলৈা বৃণি পাযব। 

                     ৩। দযল  াজ  রার ফযল ৈাযদর মযে আন্তঃব্যণি  শ্রযাকাযযাক হওয়ায় ণশক্ষার্থীদেযদর  

                    শ্রযাকাযযাক দক্ষৈা বাড়যব। 

 

উদ্ভাবনী শ্র ৌশল- ৩    । শ্রজাডা়য ়শ্রবাযড ণ এযস নতুন শব্দ তৈণর। 

 

 াযজর ধাপ সমূহ ---  

 ১। ণশক্ষ  সব ণশক্ষার্থীদেযদর  যয় টি দযল ভাক  রযবন। পমা,শ্রমঘনা প্রভৃণৈ। 

 ২। ণশক্ষ  প্রযৈে  দলয  পূযব ণ তৈণর  রা এ টি  যর শব্দজযটর  াকজ সরবরাহ  রযবন। 

 ৩। ৩য় শ্রেণির উপযযাকী এই শব্দজট গুযলাযৈ ২টি অর্থীদবা ৩টি শব্দ র্থীদা যব। মাে এ টি অর্থীদবা ২টি  

         বি ণ বসাযলই এগুযলা শযব্দ পণরিৈ হযব। 



 ৪। শব্দজট গুযলা এই ভাযব তৈণর  রা শ্রযযৈ  পাযর – 

        ৫। সরবরাহকৃৈ শব্দজট ণদযয় ণশক্ষার্থীদেরা দলীয় ভাযব শ্রভযব নতুন শব্দ তৈণর  রযব।     

 

ফলাফল  ----- 

       ১। ণশক্ষার্থীদেরা ১০০ ভাক সণিয ়র্থীদা ার ফযল ণশখনফল দ্রুৈ অজণন ও শ্রট সই হযব। 

              ২। নতুন নতুন শব্দ তৈণর  রায় ণশক্ষার্থীদেযদর সৃজনশীলৈা বৃণি পাযব। 

              ৩। দযল  াজ  রার ফযল ৈাযদর মযে আন্তঃব্যণি  শ্রযাকাযযাক হওয়ায় ণশক্ষার্থীদেযদর  

             শ্রযাকাযযাক দক্ষৈা বাড়যব। 

              ৪। প্রার্থীদণময র  ণশক্ষার্থীদেরা শ্রযাগ্যৈাণভণি  প্রশ্নপযের অনুধাবন ও প্রযয়াক মূল  প্রযশ্নর উির  

              প্রদাযন পারঙ্গম হযব।  

             ৫। ণশক্ষার্থীদেযদর মযে  Critical Thinking দক্ষৈা বৃণি পাযব। 


