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***এসাইনমেন্ট লেখার জনয কিছু কিি কনমিেশনা 

***লেখার আমে অবশযই ভামোভামব টকিিকট িড়মে হমব। োরির প্রশ্ন িমড় সুন্দরভামব বযাখযা িরমে হমব। 
িমেমন্ট বযাখযা োমন িমেন্ট কেমখ ো বুকিমে কেখমে হমব। প্রমশ্ন যকি িমেন্ট কেখ এেনকট থামি োহমে শুধু িমেন্ট 
আিামর কেখমেই হমব।*** 

কনমজর িাজ কনমজরা িকর 

 
িদ্মািামরর সােমন এিটা লরে িমোকন, কেনকিমি োমি কিমর আমছ লছাট লছাট গ্রাে, লসই িমোকনর লছাট্ট এিটা 
সু্কে। সু্কমের প্রধান কশক্ষিমি সব কশক্ষাথেীরা ভামোবামস আবার ভেও িমর। এিকিন কেকন কশক্ষাথেীমির লেমি 
িােোমেমন্টর িথা বেমেন। কেকন বেমেন, লোোমির কনমজমির িাকেত্ব লনমব কনমজরাই। কনমজমির সেসযার কনমজরাই 
সোধান িরমব। 
এসব িথা শুমন সবাই অবাি। প্রমেযি ক্লামসই নানারিে িামজর িকরচােনার জনয িমেিকট কবভামের ছি থািমব, 
এিজন িাকেত্বশীে থািমব। লযেন েযানাসে অযান্ড কেকসকিন লসিশন এিকট কবভাে। সােজন সিসয থািমব এই 
লসিশমন। ক্লামসই কিি িমর লনো হমব এিজন প্রধান হমব এই লসিশমনর। এরিে নটা কবভাে। 
শক্ত েোমটর নীে খাোর িাোে িাোে লেখা হমে কবভামের নাে। 
েযানাসে অযান্ড কেকসকিন লসিশন, কেটামরকর লসিশন, ফাইন আটেস, ইকিকনোকরিং, অযাকগ্রিােচারাে, অযাথমেকটিস, 
লহেথ, লসাশযাে সাকভেস আর অযাকেউজমেন্ট লসিশন। 
েযানাসে অযান্ড কেকসকিন লসিশমনর িাজ ক্লামসর শৃঙ্খো রাখা, কেটামরকর লসিশমনর িাজ লিোেিকিিার আমোজন 
িরা, লিাথাও আগুন োেমে বা লিউ অসুস্থ হমে লসাশযাে সাকভেমসর কশক্ষাথেীরা একেমে যামব। কথমেটামরর আমোজন 



িরমে িামর অযাকেউজমেন্ট লসিশন। আর বাকিরা হিাৎ এিকিন োকফমে চমে লেে প্রধানকশক্ষমির িামছ এিকিমনর 
ছুকট চাইমে। ক্লাসির রিং িরমব। অনয কশক্ষমিরা এিটু কবরক্ত হমেও প্রধানকশক্ষি ছুকট কিমেন। এরির েই বুরুশ 
বােকে চুন খুুঁজবার জনয কিমি কিমি লিৌড়াে সবাই। এসব সিংগ্রমহর ির িাজ শুরু িরে সবাই। িরকিন এমিবামর 
িিিমি-েিেমি ক্লাসিমর ঢুমি ক্লাসকটচার লবশ আন্তকরি খুকশমে বমে উিে- বাহ, ক্লাস নাইন িমরমছ এসব! 
এবার ক্লাস লটন বা এইট নে লিন! োরাও িাজ শুরু িমর কিে। লিান ক্লাস িে সুন্দর িমর েুেমে িামর ো 
কনমে সবাই আনকন্দে। এই িাজ িমরমছ ইকিকনোকরিং লসিশন। 
োহমে অযাকগ্রিােচারাে লসিশন বাোন িরমব। শুরু হে বাোন িরার িাজ। কবমিমে খুরকি লিািাে কনমে তেকর 
সবাই। অল্পকিন িমরই ফুমে ভরা বাোনসাকরর সােমন িাুঁকড়মে কশক্ষমিরা বেমছন, ‘এই লয এটা ক্লাস কসমের বাোন, 
এটা লসমভমনর, এটা এইমটর, এটা নাইমনর………।’ 

 
লছাট শহর োই শহরেে ছকড়মে িড়ে এই কবিযােমের িথা। সবাই বেমে োেে প্রধানকশক্ষি ভাকর বুকিোন! 
ক্লাসির রিং িকরমে বাোন িমর লফেমেন িুমরা কবিযােেকট। ক্লাসিমরর কভেমর বাইমর লথমি লিখা না লেমেও ফুমে 
ফুমে ভরা বাোন বাইমর লথমি সবাই লিখমে িান। 
কনমজমির িাজ কনমজরা িমরমছ লভমব কশক্ষাথেীরা েবে-েবে েুমখ িুমর লবড়ামে।  

এসাইনমেন্ট 

 

 

 

 

 

১। পাবনায় ক্লাস এইটে পড়া কিছু ছাটের গল্প। এিকিন সু্কটের স্কাউকেিং সযার বেটেন, আমাটির সু্কটের পুিুটর 
িচুকরপানা কবশ্রীভাটব জটম গগটছ, পুিুরো নষ্ট হটয় যাটে। চটো আমরা সবাই কমটে পকরষ্কার িকর। সবাই হহ 
হহ িটর রাকজ হটয় গগে।  
এিকিন সিােটবো ৪০-৫০ জন স্কাউে কগটয় নামে পুিুটর। প্রচণ্ড গরাটির মটযয গেটম-টনটয় িাজ িরটে 
িরটে যখন প্রায় িুপুর হটো, হঠাৎ োকিটয় গিটখ, পুিুটরর গসই অিংশো স্বে পাকনটে েেমে িরটছ। গনািংরা 
আর িুগগন্ধ সটর কগটয় পুিুর ঝিঝটি হটয় উটঠটছ। িৃশযো গিটখ গভীর আনটে বুটির গভেরো ভটর গগে 
সবার। কনটজটির সু্কটের পুিুর কনটজরা পকরস্কার িটর খুব ভাটো োগকছটো োটির।  
প্রশ্নঃ কনমজর িাজ কনমজ িরার ফমে আেরা িাকেত্বশীে হমে উকি িীভামব ১০কট িমেমন্ট কেখ। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** এসাইনমেন্ট আোেী ১৭-০৮-২০২০ লসােবামরর েমধয samia.cosmo20@gmail.com কিিানাে লেইে 
িরমব***যারা িূমবের এসাইনমেন্ট জো িাও কন, এিসামথ জো কিমব*** 

লিাসে কশক্ষি 
সাকেো লফরমিৌস 

২। ি) আকসফ ৬ষ্ঠ লেকির ছাি। িখমনা কনমজর িড়ার লটকবে, কনমজর িািড় গুকছমে রামখ না এেনকি িখমনা 
কনমজ গ্লামস িাকন লঢমে খাে না। সবসেে োমি সবকিছু িমর কিমে হে। এজনয লিাথাও লযমে চাে না িারি 
কনমজর িাজগুমোর জনয লস োর োমের উির কনভেরশীে। 
প্রশ্নঃ কনমজর িাজ কনমজ িরার েধয কিমে আেরা িীভামব আত্মকনকভেরশীে হমে কশকখ ো ৫কট িমেমন্ট বযাখযা 
ির। 
    খ) 

 
প্রশ্নঃ ছকবমে লিখা যামে কিছু ছাি-ছািী সু্কমের োি িকরষ্কার িরমছ। এই িামজর োধযমে সবার েমধয িী িী 
গুিাবকে কবিকশে হমব ো ৫কট িমেমন্ট কেখ। 
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