
িশ�েকর জন� সূচনা :

ৃিশ�ক কিবতািট সুের ও ছে� আবি� কের �শানােবন।

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

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

ৃ ৃ�েত�ক  ি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।

পিরিচত পাঠ� �যমন গ�, কিবতা ইত�ািদ স�ে� স�াষন  কের �ে� িজ�াসা  

কের। িবষয়, ছিব , চির� স�েক� মতামত �কাশ কের । 

পাঠ�াংশ

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

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

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

NIPUN BHARAT অ�গ�ত

অধ�য়ন ফলাফল  �. ১ :



�� উ�র
১. এই কিবতায় কােদর কথা বলা হেয়েছ ?

২. �ছােটা িশ�র ভােলাবাসা কার সােথ ?

৩. িশ�রা কােদর স�ান করেব ?

৪. ব�ায়ামেক জীবেনর অ� করেল কী হেব ?

ু৫. চাষ-বাস, ��ত খামার এই ধরেণর �য �কােনা দইিট

   শ� বেলা।

�ছােটা িশ�েদর 

গােছর সােথ 

��জনেদর

�া�� সুেখর বাসা হেব।

যথাথ� শ� �ীকার করেবন।

মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী

কিবতা �শানার পর ৪ �থেক ৫িট সিঠক উ�র িদেল।

কিবতা �শানার পর ২ �থেক ৩িট সিঠক উ�র িদেল।

ুকিবতা �শানার পর �ধ একিট সিঠক উ�র িদেল।

কিবতা �শানার পর উ�র িদেত সংেকাচ �বাধ কের িকংবা একিটও

�ে�র উ�র িদেত পাের না।

অধ�য়ন ফলাফল �. ২      

িশ�েকর জন� সূচনা :

িশ�ক িশ�াথ�ীেদর হােত ছিবর কাড�িশট �দেবন। তার স� িনরী�ণ করেত বলেবন।ূ

িশ�াথ�ীেদর ছিব �দখার জন� ও বাক� �মলােনার জন� �বিশর �বিশ এক িমিনট সময় �দেবন।

িনরী�েণর পর চার  �থেক পাচঁিট বাক� বলেত বলেবন।

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

৩

২

১

০

ুপিরবােরর �থেক গ�, কিবতা স�ে� িনেজর অনভব বেল। মাধ�েমর ভাষায় 

িকংবা � ভাষায় পিরেবেশর ঘটনা স�ে� বেল । 



মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী

ছিবর মেধ� সকল িকছু ল�� কের ৪ �থেক ৫িট বাক� বেল । 

িকছুই বেল না ।

িকেসর ছিব তা বেল ।

৩

২

১

০

ছিবর মেধ� সকল িকছু ল�� কের ২ �থেক ৩িট বাক� বেল । 

অধ�য়ন ফলাফল �. ৩ : ৃপিরেবেশর গ�, কািহনী, স�ে� বেল তার পছে�র দশ�ক ফলেকর কিত 

ুসিঠক উ�ারণ সহ সিঠক গিতেত জানা অনে�দিট পেড় ।

িশ�েকর জন� সূচনা :

ুিশ�ক িশ�াথ�ীেক পড়ার জন� অনে��দর একিট কাড�িশট �দেবন । 

ু ুিশ�াথ�ীেক অনে�দিট মেনােযাগ সহকের পড়েত বলেবন ও অনে�দ পড়ার পর �� িজ�াসা 

করা হেব তাহার সচনা �দবন । ূ

িশ�াথ�ীেক একিট শ� পড়ার জন� ৫ �সেক� �থেক অিধক সময় লাগেল পরবত�ী 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 (  ) িচে� িচি�ত 

    করেবন।

িচে�র সংেকত :

ুিশ�াথ�ীর িনভ�ল পঠন শে�র সংখ�া ----------------- /৭০

পাঠ�াংশ

ূপঠন পণ� করার জন� লাগা সময়  ----------------- �সেক�

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



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

মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী
িনধ�ািরত সমেয় ৫০ �থেক ৭০িট শ� �� উ�ারণ, সিঠক গিত 

এবং আেরাহ অবেরাহ, িবরামিচ� সহ পঠন।

িনধ�ািরত সমেয় ২৫ �থেক ৪৯িট শ� �� উ�ারণ, সিঠক গিত

ু এবং িনেজ িঠক কের, শ� জেড় পঠন।

িনধ�ািরত সমেয়র �চেয় �বিশ সমেয় ১০ �থেক ২৪িট শ� িকংবা 
অ�র �ভেঙ অ�� ভােব পঠন।

সিঠক ভােব িকছুই পেড় না িকংবা িকছুই বেল না ।

পিরিচত পাঠ�াংেশর চির� স�েক� ও গ� স�ে� িনেজর মতামত ব�� কের । 

ৃ ুএই কিতর জন� অধ�য়ন ফলাফল �. ৩ এর অনে�দ িনেত হেব ৷

অধ�য়ন ফলাফল �. ৪    

িশ�েকর জন� সূচনা :

ু ুিশ�াথ�ী যখন অনে�দ পড়া ব� কের, তখন তার কাছ �থেক অনে�দিট �কেড় �নেবন না। 

ুএকবার িশ�াথ�ীর পড়া হেয় �গেল অনে�েদর উপর িভি� কের এক একিট �� িজ�াসা 

করেবন। 

ুযিদ িশ�াথ�ী ১৫ �সেকে� উ�র িদেত স�ম না হয়, তাহেল ওই �ে�র জন� ‘অন�িরত’ �ত 

িচি�ত কের এিগেয় যান ।

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

এই ( O ) িচে� িচি�ত করেবন৷

৩

২

১

০

�� উ�র

১. �ােমর পােশ কী িছেলা ?                               

ু ু২. জ�েল ককর কয়িট বা�ার জ� �দয় ?

ু ু ু ু ু৩. মা ককর বেনা ককের ছানািটেক কখন �দখেত �পেলা ?

ু ু৪. ককর ছানা বেড়া হেয় কী িশখেলা  ?

একিট জ�ল

খাদ� সং�েহর সময় 

িতনিট

িনেজ �ীকার করা, খাদ� সং�হ করা,

জীবন ধরেণর �কৗশল�

ু ু৫. ককর পালন করা হয় �কেনা ? যথাথ� উ�র �ীকার করেবন 



মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী
গ� পড়ার পর ৪ �থেক ৫িট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

গ� পড়ার পর ৩ �থেক ৪িট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

গ� পড়ার পর ১ �থেক ২িট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

গ� পড়ার পর উ�র িদেত সংেকাচ �বাধ কের। একিটও �ে�র

উ�র িদেত পাের না।

৩

২

১

০

ু ৃ  �লখন -শ�, িবেশষ�, ি�য়াবাচক শ�, পনরাবি� ব�বহার কের �লখন কের ।অধ�য়ন ফলাফল �. ৫ :

িশ�েকর জন� সূচনা :

িশ�ক িশ�াথ�ীেক িনেচর শে�র মেতা অন�ান� শ� িলখেত বলেবন ।

ু ৃ�িতিট শ� বলার পর �সই শে� পনরাবি� হওয়া �িন/অ�র �কানিট তাহা িজ�াসা 

করেবন।

১. �িতিট শে�র উ�র িদেত ৫ �সেক� সময় �দেবন  ।

�যমন ঢন ঢন - শন শন
 ১. ঝক ঝক................................................................

 ২. �ড় �ড়................................................................

 ৩. �চা �চা ................................................................

 ৪. খচ খচ ................................................................ 

ূ২. নীেচর বােক� ি�য়াবাচক শে�র ব�বহার কের বাক� পণ� কের ।

 ১. নিলনী গান ................................................................

 ২. রিহত ছিব ................................................................

 ৩. সমীর চা ...................................................................

 ৪. সলীম িবদ�ালয়  ........................................................ 

মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী
ুু ূ ৃদইিট সমহ িমেল ৬িট �থেক ৮িট কিতর িনভ�ল উ�র িলখেল । 

একিটও উ�র না িলখেল।

ুু ূ ৃদইিট সমহ িমেল ৪িট �থেক ৫িট কিতর িনভ�ল উ�র িলখেল । 

ুু ূ ৃদইিট সমহ িমেল ২িট �থেক ৩িট কিতর িনভ�ল উ�র িলখেল । 

৩

২

১

০

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