
 

শ্রেণি – ৯ভ 

ণফলয়ঃ াইন্স অফ ণরণবিং 

                                              ভয়ঃ ১ ঘণ্টা                         তাণযখঃ ১১-০৭-২০২০ 

ভননানমাগ নে প্রণতণি দক্ষতায ণবণি 

ভননানমাগ অর্থাৎ কানেয নে ভননয িংনমাগ। ভননক একণফনু্দনত ণননয় আাই র ভননানমাগ। আভানদয শ্রদনয 

ীভাফদ্ধতা আনে, ণকন্তু ভননয শ্রকাননা ীভাফদ্ধতা শ্রনই। ণফজ্ঞানীযা ফনরন ভস্ত ণিয উৎ র ভন। শ্র 

কাযনিই ফরা য়, Mind is the leader of all energy, Where mind goes energy flows. একেন 

প্রণতবাফান ও াধাযি ভানুনলয ভনধে ার্থকে নে ভননানমানগয। াধাযি ভানুল কাে কনযন দায়াযাবানফ ণকন্তু 

প্রণতবাফান ভানুল কানেয ানর্ ণভন মান। মখন মা কনযন ুনযা ভননানমাগনক কানেয ভনধে শ্রকন্দ্রীবূত কনযন। 
শ্রম কাযনি তায কােণি অননে নয় ওনে। তনফ ভোয ণফলয় ভননানমাগ ফাড়াননায েনে চচথায প্রনয়ােন। শ্রম শ্রকউ 

চচথায ভাধেনভ তায ভননানমাগ ফাড়ানত ানযন। পর ভানুল মা কনযন ভননানমাগ ণদনয় কনযন। তাই ৃণর্ফীনত 

তাাঁযা ৃণিীর ও কারেয়ী ন। 

ভননানমাগ ফাড়াননায শ্রকৌরঃ 

ড়ায প্রণত আগ্র ততণয করুনঃ ভননানমানগয একিা খুফ গুরুত্বূিথ ণফলয় র আগ্র। ড়নত ফায আনগ একিু 

ণচন্তা করুন- ণক ড়নফন, শ্রকন ড়নফন, কতক্ষি ধনয ড়নফন।  

শ্রণগুনরানক ণণর্র কনয ণননঃ ভননানমানগয েনে আণন শ্রকান বণেনত ফনেন শ্রণি গুরুত্বূিথ। শ্রাো নয় 

আযানভ ফুন। অপ্রনয়ােনীয় নড়াচড়া ফন্ধ করুন। 

প্রণতণদন ণনণদথি ভনয় ড়নত ফুনঃ ড়নত ফায আনগ শ্রকাননা অভাপ্ত কানে াত ণদনফন না ফা শ্রিায কর্া 
ভনন এনরও ািা ণদনফন না।  

শ্রভণিনিন করুনঃ ড়নত ফায আনগ অফেই ণননেনক ু -ণিয নত নফ। মত ণিয নত াযনফন ততই 

ভননানমাগ শ্রদওয়া ে নফ। আয এই ণিযতায েনেই প্রনয়ােন শ্রভণিনিন।  



২০০৭ ানরয এক গনফলিায় গনফলক োিং এফিং তায কভথীযা শ্রদনখন শ্রম, কনয়কণদন ণনয়ণভত শ্রভণিনিননই 
ভননানমানগয ভাত্রা ফৃণদ্ধ শ্রনয়নে উনেখনমাগে ানয। চীননয  ৫০ েন োত্র-োত্রীয ওয এ গনফলিা চারাননা 
য়।এনদযনক ণনয়ণভত শ্রভণিনিন চচথা কযাননা য়। এযয ভননানমানগয যীক্ষায় অিং ণননয় শ্রদখা মায় 
প্রনতেনকয উন্নণত ঘনিনে। (ূত্রঃ িাইভ ভোগাণেন, ২৪ োনুয়াণয ২০১৯) 

ভননানমাগ ফাড়ানত SQ3R দ্ধণতঃ 

S= SURVEY- মা ড়নফন ফা শ্রম অধোয়ণি ড়নফন তায ণনযানাভ , উণনযানাভ, েণফ, কোন, গ্রাপ, 
িায়াগ্রাভগুনরানত শ্রচাখ শ্রফারান। ানবথয ভনধে ণদনয় আণন ফুঝনত াযনফন ণক ড়নত মানেন। 

Q= QUESTION- চোপ্টানযয ণনযানাভগুনরানক প্রনে রূান্তণযত করুন। কী , শ্রক, শ্রকন, কীবানফ, কখন অর্ফা 

তুরনা কয, ার্থকে কয, ফিথনা কয, তাণরকা কয, ইতোণদ ণযবালায় এ প্রে কযা শ্রমনত ানয। 

R= READ- আনায প্রেগুনরায উিয াফায েনে এফায ড়া শুরু করুন। 

R= RECITE- মা নড়নেন শ্রগুনরানক শ্রোনয শ্রোনয আওড়াননাই ণযাইি। ড়া -ণননেনক শ্রানান। ণেক ভনতা 

নে ণক না?  

R= REVISE- এতক্ষি মা ড়নরন তা ফাযফায ঝারাই কযাই নরা ণযবাই। 

এাইননভন্ট 

ক) আণন ণকনয উয ভননানমাগী তায উয ণনবথয কনয আনায ণচন্তা শ্রকভন নফ । ভোয ওয ভননানমাগ 

ণদন, শ্রদখনফন আনায ণফশ্ব ুনযাুণয কণ্টকাকীিথ । শ্রকাননা ণফনল ণকেুয প্রণত দৃণি ণদনেন না , আণন শ্রদখনফন 

আনায ণফশ্ব নয় উেনে াযস্পণযক িংনমাগীন ফস্তুনত ণযূিথ । ৃেনীর ধাযিায প্রণত ভননানমাগী শ্রান 

শ্রদখনফন আনায াভনন উনমাণচত নয়নে অীভ ম্ভাফনায দ্বায । আণন তা -ই শ্রদখনত ানফন মা আণন 

খুাঁেনেন। ভননানমানগয শ্রক্ষনত্র াধাযি ভানুল এফিং প্রণতবাফান ভানুনলয ার্থকে কী ফোখো কয। 

খ) আভযা মখন ড়নত ফণ তখন অননক অপ্রনয়ােনীয় ণচন্তা ভার্ায় আন। মতই ফাদ শ্রদওয়ায ণচন্তা -বাফনা কণয, 
প্রর্নভ ফাদ নয় নয আফায চনর আন।  SQ3R দ্ধণতয ভাধেনভ কভ ভনয় ণেকবানফ আভযা আভানদয 
শ্রমনকাননা িণক খুফ বারবানফ আত্মি কযনত াণয। এই দ্ধণত অনুযি কনয একণি িণক কীবানফ ড়নফ 
তায একণি ণযকল্পনা ততণয কয। 



গ) ণফজ্ঞানীযা ফনরন ভস্ত ণিয উৎ র ভন। শ্র কাযনিই ফরা য় , Mind is the leader of all energy, 

Where mind goes energy flows. শ্রম শ্রকউ চচথায ভাধেনভ তায ভননানমাগ ফাড়ানত ানযন। পর ভানুল মা 
কনযন ভননানমাগ ণদনয় কনযন। তাই ৃণর্ফীনত তাাঁযা ৃণিীর ও কারেয়ী ন। শুধু কী ড়ানরখানত ভননানমাগ 
দযকায নাণক ফ কানেই ভননানমাগ শ্রদয়া প্রনয়ােন আনে ? ভননানমাগ ফাড়াননায শ্রক্ষনত্র তুণভ কী কী শ্রকৌর 
অনুযি কযনফ নয়ন্ট আকানয ফোখো কয। 

****আগাভী (১৭-০৭-২০২০) এয ভনধে উিযত্র াফনেক্ট ণিচায এয ইনভইর এনে এ াফণভি কযনত নফ, 

ইনভইর এয াফনেনক্ট ণননেয নাভ এফিং ক্লা অফেই ণরখনত নফ****  
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