
িশ�েকর জন� সূচনা :

ৃিশ�ক িশ�াথ�ীেক কিবতা তােল ও সুের আবি� কের �নােবন।

ৃ ূকিবতা আবি� করার পেব� িশ�থ�ীেদর সচনা কের জািনেয় �দেবন �য, কিবতা মেনােযাগূ

সহকাের �শােনা। কিবতার আধাের �� িজ�াসা করা হেব।

ৃ ৃ�িতিট িশ�াথ�ীেক পথকভােব কিবতািট আবি� কের �শানােবন এবং তারপর �সই কিবতার 

উপর িভি� কের িনেচর �� িজ�াসা করেবন।

একিট �ে�র উ�র িদেত ১০ �সেক� সময় িদন। যিদ একজন িশ�াথ�ী ১০ �সেকে�র

 মেধ� উ�র িদেত না পাের তাহেল পরবত�ী �� ক�ন।

ু ৃিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ততীয় ��ণী :  িবষয় - �থম ভাষা(বাংলা) : (১) 

অধ�য়ন ফলাফল �. ১  : 

ুবাবা : গণ, আের আিম বাজাের যািছ, িকছু আনেত হেব কী ?

ুগণ, : আমার জন� একিট নীলা কলম আনেবন।

মা  : িচিন ও সুিজ ও এেনা িক�।

ুিনলম : বাবা, আমার জন� দইিট খাতা আনেবন।

ুবাবা : িঠক আেছ ! িনলম তিম আমার সােথ বাজাের আসেব কী ?  

িনলম : না বাবা ! আমােক এখন পড়া করেত হেব, কাল আমােদর পরী�া।

বাবা : িঠক আেছ, আিম এখন �যেয় আিস ।

ুগণ, : মা, আজ আমার পছে�র খাবার বানােব �তা ?

মা  : হ�াঁ, এই �য, ঘী ও িনেয় এেসা িক�।

বাবা : িঠক আেছ, িনেয় আসিছ।

রাজ� ��িণক সংেশাধন ও �িশ�ণ পিরষদ, মহারা�, পেণু

িনপুণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ� �ণ : ২০২২-২৩
ৃিবষয় : �থম ভাষা  (বাংলা)           ততীয় : ��ণী

NIPUN BHARAT অ�গ�ত

পাঠ�াংশ

গ�, কিবতা অথবা সংলাপা�ক পিরে�েদর �স� ও পাে�র িবষেয় বেল ।



�� উ�র

১. বাজাের �ক যাি�েলন ?                               

২. উপেরা� বাত�ালাপািট কেতা জেনর মেধ� হেয় িছেলা ?

৩. িনলম বাবােক বাজার �থেক িক আনেত বেল িছেলা ?

৪. মা িচিন ও সুিজ �কন আনেত বেলিছেলন ?

৫. িনলম বাবার সােথ বাজাের �কেনা �গেলা না ?

বাবা                               

চার

দুইিট খাতা

মা পােয়স বানােবন

তার পরী�া িছেলা, �স পড়া করেব।

মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী
ুআশয় অনসরণ কের ৪ �থেক ৫িট সিঠক উ�র িদেল।

ুআশয় অনসরণ কের ২ �থেক ৩িট সিঠক উ�র িদেল।

ুআশয় অনসরণ কের একিট সিঠক উ�র িদেল।

একিটও �ে�র সিঠক উ�র িদেত পাের না।

অধ�য়ন ফলাফল �. ২  :

িশ�েকর জন� সূচনা :

িশ�ক িশ�াথ�ীেদরেক তারা পঠন কেরেছ অথবা �েনেছ এমন গ� �রণ করেত বলেবন।

গ� �রণ করার জন� ২০ �সেক� �দেবন, পর�রাগত গে�র নাম বেল তার �রণ করার

জন� সাহায� করেবন।

তারপর তােদরেক গ� বলেত বলেবন। পঠন করা অথবা �শানা �য �কােনা একিট গ� বলেত

 বলেবন।

ুগ� বলার জন� দই িমিনট সময় �দেবন ।

৩

২

১

০

 িনেজর ভাষায় িনেজ� ভাবধারা ব�বহার কের গ� বেল অথবা কিবতা তােল 

ৃসুের আবি� কের ।

ু ৃিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ততীয় ��ণী :  িবষয় - �থম ভাষা(বাংলা) : (২) 



মূল�ায়ন �ি�ক

ুজানা অথবা অজানা অনে�েদর পঠন কের ও তার িবষেয় বেল।  উদাহরণ, 

ুএমন কী অনে�েদর উপর িভি� কের ছিব, �িনিচ� এর তথ� �া� কের । 

ুুজানা তেথ�র উপর আধািরত অনে�দ বঝেত �চ�া কের ।

অধ�য়ন ফলাফল �. ৩    

িশ�েকর জন� সূচনা :

ুিশ�ক অনে�দ �লখা কাড�িশট িশ�াথ�ীেদরেক পড়ার জন� �দেবন।

ু ুিশ�াথ�ীেদর অনে�দ সতক�তার সিহত পঠন করেত বলেবন ও  অনে�দ পড়ার পর �� 

িজ�াসা করা হেব এই সচনা �দেবন।ূ

িশ�াথ�ী যিদ �কােনা শ� পড়েত ৫ �সেক� �থেক �বিশ সময় �থেমেছ তাহেল তােক পেরর

শ� পড়েত বলেবন।

ু১) �কােনা শ� না পড়েল অথবা ভল পড়েল (/) এই িচে� িচি�ত করেবন।

ু২) সিঠক শ� পঠন করেল অথবা িনেজর ভল িনেজ িঠক কের পড়েল ( O ) এই িচে�

   িচি�ত করেবন।

মানদ� ��ণী

ুআশান�প আর�, মধ� ও �শষ এই �মা�েয় ১০ �থেক ১২িট বােক�র গ� বেল।

ুআশান�প আর�, মেধ� ও �শষ এই �মা�েয় ৬ �থেক ৯িট বােক�র গ� বেল।

ুআশান�প ৪ �থেক ৫িট বাক� বেল।

একিট �থেক িতনিট বাক� বেল অথবা িকছুই বেল না।

িচে�র সংেকত :

৩

২

১

০

পাঠ�াংশ

ুিনত�হির িছেলা অত�� িমথ�াবাদী। একিদন পােশর মােঠর চাষীেদর সােথ তার একট মজা করেত 

ই�া হেলা। তাই �স হঠাৎ “বাঘ-বাঘ” বেল িচৎকার কের উঠল। তার িচৎকার �েন পােশর মােঠর 

চাষীরা অত�� ব�� হেয় ছুেট এেলা িনত�হিরেক সাহায� করেত। িনত�হির চাষীেদর ব��ভাব �দেখ 

অত�� মজা �পেলা। 

ু ৃিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ততীয় ��ণী :  িবষয় - �থম ভাষা(বাংলা) : (৩) 



মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী
িনধ�ািরত সমেয় �� উ�ারণ, সিঠক গিত ও আেরাহ ও অবেরাহসহ 

ুিবরামিচে�র িনয়ম অনসরণ কের পঠন কের। 

ুিনধ�ািরত সমেয় �� উ�ারণ, সিঠক গিত ও িনেজর ভল িঠক কের শে�র

পঠন কের।

িনধ�ািরত সময় �থেক �বশী সময় িনেয় শ� অথবা অ�র �ভেঙ, �থেম পঠন

কের ।

একিটও শ� সিঠক পঠন কের না অথবা িকছুই বেল না।

িশ�েকর জন� সূচনা :

যখন িশ�াথ�ী গ� পঠন করা ব� কের, তখন তার কাছ �থেক গ�িট �কেড় �নেবন না। 

িশ�াথ�ী গ� পড়ার পর গে�র আধাের এক একিট �� িজ�াসা করেবন। 

ুযিদ িশ�াথ�ী ১৫ �সেকে� উ�র িদেত না পাের, তাহেল এই �ে�র জন� ‘অন�িরত’ �ত 

িচি�ত কের তােক পেরর ��  িজ�াসা করেবন।

ু�� দইবােরর �বশী িজ�াসা করেবন না। যিদ িশ�াথ�ী ‘আিম জািননা’ এমন বেল তাহেল 

এই (    ) িচে� িচি�ত করেবন৷ 

�� উ�র
১. অত�� িমথ�াবাদী �ক িছেলা ?

২. কােদর কী ভাব �দেখ িনত�হির মজা �পেলা ?

৩. কারা �কন ছুেট আসেলা ?

৪. িনত�হিরর কী ই�া হেলা ?

৫. িনত�হির কী বেল িচৎকার কের উঠেলা ?

িনত�হির

চাষীেদর ব��ভাব �দেখ অ�ত মজা �পেলা।

চাষীর িনত�হিরেক সাহায� করেত ছুেট আসেলা।

ুপােশর মােঠর চাষীেদর সােথ একট মজা করার।

িনত�হির ‘বাঘ-বাঘ’ বেল িচৎকার কের উঠেলা।

৩

২

১

০

িশ�াথ�র �দওয়া স�ক উ�েরর সংখ�া -------- /৫

অধ�য়ন ফলাফল �. ৪  : ু ুুিশ�সািহত� িকংবা পাঠ�প�েকর অনে�দ পঠন কের অথ� বেঝ �নওয়ার 

ু�চ�া কের । এর জন� অধ�য়ন ফলাফল �. ৩ এর অনে�দিট িনেত হেব ।

ু ৃিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ততীয় ��ণী :  িবষয় - �থম ভাষা(বাংলা) : (৪) 



মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী
ু ুঅনে�েদর আশান�প ৪ �থেক ৫িট সিঠক উ�র িদেল।

ু ুঅনে�েদর আশান�প ২ �থেক ৩িট সিঠক উ�র িদেল।

ু ুঅনে�েদর আশান�প একিট সিঠক উ�র িদেল।

ুঅনে�েদর একিটও �ে�র সিঠক উ�র িদেত না পারেল ।

িশ�েকর জন� সূচনা :

৩

২

১

০

সিঠক শ� / বাক� ব�বহার কের �লখার �চ�া কের। ( �চিলত  �লখন  ও 

িবিভ� �কােরর ভাবধারা  )

অধ�য়ন ফলাফল �. ৫ 

িশ�ক িশ�াথ�ীেক ছিবর একিট কাড�িশট তার হােত �দেবন। তাহার মেনােযাগ সহকাের 

িনরী�ণ করেত বলেবন। 

িশ�াথ�ীেদর ছিব �দখার জন� ও বােক�র �জাড়া লাগােনার জন� �বিশর �বিশ এক িমিনেট সময় 

�দেবন ।

িনরী�েণর পর চার �থেক পাঁচিট বাক� িলখেত বলেবন ।

মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী

ছিব িনরী�ণ করার পর ৪ �থেক ৫িট বাক� সিঠক িবরামিচ�সহ �লখন কের। 

একিটও বাক� �লখন কের না।

৩

২

১

০

ছিব িনরী�ণ করার পর ২ �থেক ৩িট বাক� সিঠক িবরামিচ�সহ �লখন কের। 

ুছিব িনরী�ণ করার পর �ধ একিট বাক� সিঠক �লখন কের। িক�  িবরামিচে�র

ব�বহার কের না।

ু ৃিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ততীয় ��ণী :  িবষয় - �থম ভাষা(বাংলা) : (৫) 
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