
১. �তামার মা-বাবা কী কাজ কেরন ?

২. �তামার ঘেরর কােজর তািলকা বেলা।

ু৩. ঘেরর �য �কােনা অন�ােনর িনেয়াজন �ক �ক কেরন ?

৪. �তামারার পিরবােরর সদস�েদর িক িক �ণ �তামার ভােলা লােগ তা বেলা ?

ুপিরসর অভ�াস:- ভাগ - ২                                                                 চতথ� ��ণী 

১. িশ�াথ�ীর ব�ি�গত �িতি�য়া ।

২. িশ�াথ�ীর ব�ি�গত �িতি�য়া। ( �যমন: রা�া করা, ��স করা ও অন�। )

ু৩. িশ�াথ�ীর ব�ি�গত �িতি�য়া। ( �যমন: মা-বাবা, কাকা, ঠাকরদাদা। )

৪. িশ�াথ�ীর ব�ি�গত �িতি�য়া।

��: - নীেচর �ে�র উ�র বেলা । 

অধ�য়ন ফলাফল -

ূপিরবােরর সদস�েদর ভিমকা, পিরবােরর �ভাব (�ণৈবিশ��/ৈবিশ��/আচার-

িবচার/প�িত), একসােথ থাকার �েয়াজনীয়তা িবিভ� ভােব �� কের।

�� - ০১ 

অেপি�ত �িতি�য়া :-

মুল�ায়ন �ি�ক :

রাজ� ��িণক সংেশাধন ও �িশ�ণ পিরষদ, মহারা�, পেণু
িনপুণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ� �ণ : ২০২২-২৩

মানদ�     ��ণী 

৩

২

১

০

চারিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�য �কােনা িতনিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ু�য �কােনা একিট/দইিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�িতি�য়া না িদেল।

অ.�.

১

২

৩

৪

ু ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : চতথ� ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (১) 



১. �তামার পিরবাের �ক �ক আেছ, তা বেলা।

২. আমােদর পিরবার কােদর জন� িব�ািরত হয় ?

ূ৩. পিরবােরর �ারা আমােদর �কান �েয়াজন পণ� হয় ?

ৃ৪. পিরবারব� �তরী করার জন� �কান তেথ�র �েয়াজন হয়, তা বেলা ?

পিরবােরর সদস�েদর সােথ ও সদস�েদর মেধ�র স�ক� �চেন।

�� - ০২

      আমরা আমােদর পিরবাের জ� �হণ কির, বেড়া হই। মা-বাবা আমােদরেক �ছােটা 

�থেক বেড়া কেরন। আমােদরেক লালন-পালন কেরন। পিরবাের আমরা সব �কােরর সুর�া 

ূপাই। আমােদর অ�,ব� ও িনবােসর �েয়াজন পিরবাের পণ� হয় । পিরবাের অন� ব�ি�ও 

আমােদরেকও লালন-পালন কেরন। পিরবােরর সদস�েদর মেধ� অি�িরকতা ভালবাসা থােক। 

��ম ও আপনে�র জন� আমারা পিরবাের থাকেত পছ� কির।

ু      িকছু পিরবাের মা-বাবা ও তােদর একজন অথবা দইজন �ছেল �মেয় থােক। এই ধরেণর 

পিরবারেক �ছােটা পিরবার বেল।

ু      আমােদর পিরবাের সােথ আমােদর অেনক আ�ীয় �জন য� থােক। এমন পিরবারেক 

বৃহত পিরবার বেল। আ�ীয় �জেনর  কারেণ পিরবার িব�ািরত হয়। কাল�েম পিরবােরর 

ু ু ৃঅেনক কল �তরী হয়। এমন কেলর বংশাবিল ( পিরবারব�) �তরী হয়।

অধ�য়ন ফলাফল -

মুল�ায়েনর �ি�ক :

��: - নীেচর �ে�র উ�র বেলা । 

ু ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : চতথ� ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (২) 

িশ�েকর জ� সূচনা- িশ�কগণ �দ� পিরে�দ �ারা িশ�াথ�ীেদর পিরবােরর মহ�, �ছােটা 

ুৃ ৃপিরবার বহত পিরবার, পিরবারব�, এই তথ��িল বিঝেয় �দেবন।

মানদ�     ��ণী 

৩

২

১

০

চারিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�য �কােনা িতনিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ু�য �কােনা একিট/দইিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�িতি�য়া না িদেল।

অ.�.

১

২

৩

৪



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
           

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১. িশ�াথ�ীর পিরবােরর সদস�। উদাহরণ: মা-বাবা, কাকা, কািকমা, অন�।

২. আ�ীয় �জেনর।

৩. অন�,ব�, িনবাস।

ুৃ৪. পিরবারব� �তরী করার জন� বত�মােনর ও আেগর কেলর সদস�েদর 

ু   পর�েরর স�ক�, পিরবােরর আ�ীয় �জন ও আেগর কেলর আ�ীয় 

   �জনেদর নাম জানা দরকার।

অেপি�ত �িতি�য়া :

�� - ০৩

ূিবিভ� �খলা ( �ািনক, মােঠর, ��ণীর ইত�ািদ) ও অন� সামিহক উপ�েমর িনয়ম পালন কের।

অধ�য়ন ফলাফল  :-

ু ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : চতথ� ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৩) 



অেপি�ত �িতি�য়া :

ু১. তিম িবদ�ালেয় িক িক �কােরর �মদান কেরেছা, বেলা।

২. িবদ�ালেয়র ময়দােন �কান �কান �খলা করা হয় ? 

৩. �খলায় িনয়েমর �কেনা �েয়াজন হয় ?

ু৪. িবদ�ালেয় তিম িক িক িনয়ম পালন কেরা ?

ৃ১. িশ�াথ�ীর ব�ি�গত �িতি�য়া। ( ময়দােনর ��তা, ব�েরাপণ, �ীড়া�ণ 

   আঁকা, �খলার আেগ ময়দােনর পাথার, কাঁেচর ব�, ধারােলা ব� জমা করা।)

২. িশ�াথ�ী �খলা কের এমন �খলা। ( �যমন : কাবািড, �খা-েখা, ল�িড়, 

   ি�েকট ই. )

৩. িনয়েমর জন� �খলায় শৃ�লা আেস। িববাদ হয় না।

৪. িবদ�ালেয় পালন করা হয় এমন িনয়ম উদা. িবদ�ালেয় সময়মত আসা,

   পািরপােঠ উপি�ত থাকা ও অন� উপ�েম সহভাগী হওয়ার সমেয়র 

   িনয়ম।

মুল�ায়ন �ি�ক :

��: - নীেচর �ে�র উ�র বেলা । 

ু ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : চতথ� ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৪) 

মানদ�     ��ণী 

৩

২

১

০

চারিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�য �কােনা িতনিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ু�য �কােনা একিট/দইিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�িতি�য়া না িদেল।

অ.�.

১

২

৩

৪



.............................................................................................................

...................................................................................................................................
�� - ০৪

ুঅধ�য়ন ফলাফল :  মানিচে�র আধাের �জলা, রাজ�, �দেশর তথ� িদক অনসাের বেল।

ৃআব�ক সািহত� - মহারা� রাজ� ও ভারেতর রাজৈনিতক মানিচ�/ অথবা ততীয় ��ণীর পিরসর 

ু ৃঅভ�াস পাঠ�প�ক প�া �. ২৬ ও ২৭ 

অ) মহারা� রাজ� মানিচ�                     ব) ভারত �দশ  রাজৈনিতক মানিচ� 

সূচনা- িশ�ক িশ�াথ�ীেদরেক মহারা� রাজ� ও ভারত �দশ এই মানিচ� �দিখেয় নীেচর

        �� িজ�াসা করেবন।

১)  মহারা� রােজ�র মানিচে� �তামার �জলা �দখাও।

২)  মহারা� রােজ�র মানিচে� আমােদর রােজ�র রাজধানী �দখাও।

ূ৩)  মহারা� রােজ�র পেব� �কান �িতেবশী রােজ� আেছ। উপেরর মানিচে� (ব) এর  

    িনরী�ণ কের বেলা।

৪)  উপেরর মানিচ� (ব) এর িনরী�ণ কেরা ও ভারেতর রাজধানী মহারা� রােজ�র �কান 

    িদেক অবি�ত বেলা।

��: - নীেচর �ে�র উ�র বেলা । 

ু ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : চতথ� ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৫) 



 
 
 
 
 
 
 
 

মুল�ায়ন �ি�ক :-

অেপি�ত �িতি�য়া :-

১) িশ�াথ�ী িনেজর �জলা �দখােব।

ু২) িশ�াথ�ী ম�াই এই �ানিট �দখােব।

৩) ছি�শগড়

৪) ভারেতর রাজধানী িদ�ী ও ইহা মহারা� রােজ�র উ�র িদেক অবি�ত।

ু ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : চতথ� ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৬)

মানদ�     ��ণী 

৩

২

১

০

চারিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�য �কােনা িতনিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ু�য �কােনা একিট/দইিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�িতি�য়া না িদেল।

অ.�.

১

২

৩

৪



.............................................................................................................

...................................................................................................................................
�� - ০৫ 

ুমানেষর �েযাজনীয়তা �থেক ব�বসা ও উেদ�ােগর িনম�াণ হয় ইহা বেল।

সূচনা- উপেরর  ছিব �েখা ও �ে�র উ�র বেলা। 

ু১. এর �থেক িকছু �লাক হয়ত তিম �দেখেছা। তােদর নাম বেলা।

ৃ ু ূ২. কষক মানেষর �কান �েয়াজন পণ� কের ?

৩. আমােদর ডা�ােরর �েয়াজন কখন হয় ?

৪. �তামােক িশ�ার মাগ�দশ�ন �ক কেরন ?

অধ�য়ন ফলাফল  :

��: - নীেচর �ে�র উ�র বেলা । 

ু ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : চতথ� ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৭)

ৃ ু ৃআব�ক সািহত� - ততীয় ��ণী পাঠ�প�ক প.�. ১২৭ এর ছিব।



ুৃ ু১) িশ�ক, কষক, ডা�ার, �গায়ালা, কে�াকার, �দাকানদার, মরিগ িবে�তা।

২) অ�

৩) ঘের �কউ অসু� হেল।

৪) িশ�ক

অেপি�ত �িতি�য়া :

মুল�ায়ন �ি�ক :

ু ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : চতথ� ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৮)

মানদ�     ��ণী 

৩

২

১

০

চারিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�য �কােনা িতনিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ু�য �কােনা একিট/দইিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�িতি�য়া না িদেল।

অ.�.

১

২

৩

৪
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