
 

জাতীয় প্রাথমিক মিক্ষা একাডেমি ঘডে বডে মেমিএে অনুিীলন কাডজে মনডদ েিনায়  মেডেমিভ জান োল ললখা ও 

িাঠ ির্ েডবক্ষণ  মবষডয় মবমভন্ন মিটিআই ও মেমিএে মিক্ষাথীডদে িডে অস্পষ্টতা দূেীকেডণে জন্য লনি লথডক 

মেডেমিভ জান োল ললখা ও িাঠ ির্ েডবক্ষণ মবষডয়  মনম্নরূি দুটি নমুনা লদয়া হডলা।  

 

১। মেডেমিভ জান োডল মনডেে মতনটি মবষয় থাকডত হডব এবং মিক্ষক তা মনডেে নমুনা ছডকে িন্তডেে ঘডে 

মলখডবন ।   

 ির্ েডবমক্ষত মভমেও ক্লাডেে লর্ কাজগুডলা ভাল হডয়ডছ ?  

 মভমেও ললেডনে লকান কাজগুডলাডত আেও  উন্নয়ডনে সুডর্াগ আডছ? 

 উন্নয়ডনে জন্য আিনাে িোিি ে ।  

 

 

েংেদ টিমভডত েম্প্রোমেত ক্লাডেে উিে 

নমুনা মেডেমিভ জান োল 

তামেখ ও বাে েম্পামদত কার্ েক্রি িন্তে 

০০ /০০/০০০০  

------বাে  

আজ আমি --------- লেমণে -----

------------ মবষডয়ে িাঠ 

ির্ েডবক্ষণ  কমে 

 

লেমণ কার্ েক্রডি িাঠ উিস্থািন, উিকেণ েবহাে ও মিক্ষডকে 

মবষয়জ্ঞান এবং িাঠ্যপুস্তডকে েবহাে  আিাডক মুগ্ধ কডেডছ।  

লবাডে ে  মিক্ষডকে ললখা  তত সুন্দে ও স্পষ্ট মছল না।   

আমি িডন কমে,  েঠিক আকৃমত ও প্রবাহ বজায় লেডখ ললখাে  েে ো 

কেডল এ েিস্যাে েিাধান হডব। 

 

2. েংেদ টিমভডত েম্প্রোমেত ক্লাডেে উিে  

নমুনা িাঠ ির্ েডবক্ষণ 

ির্ েডবক্ষণকােী মিক্ষডকে নাি: --- 

মিক্ষাবষ ে:       ০০১৯-০০০০ 

লোল নম্বে:     --- 

প্রাইিামে টিোে ে লেমনং ইনমিটিউট, -----। 

 

িাঠদানকােী মিক্ষডকে নাি: িাহমেনা মবন সুইটি িদমব: েহকােী মিক্ষক 

মবদ্যালডয়ে নাি: েেডিানাই েেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয়, বমেিাল েদে, 

বমেিাল। 

লেমণ:              প্রথি  

মবষয়:             প্রাথমিক গমণত 

িাডঠে মিডোনাি: লর্াডগে ধােণা। 

েিয়:              ০০ মিমনট 

তামেখ:         ০০/০০/০০০০ 

েবল মদক: 

1. িাডঠে শুরুডত ছড়ায় ছড়ায় েংখ্যা গণনাে িােডি আডবগ সৃমষ্ট কডেডছন। 

2. মকছু অধ েবাস্তব উিকেডণে িােডি লর্াডগে ধােণা মদডয়ডছন। 

3. মিক্ষাথীডদে বােবাে েংখ্যা গণনা কডে মুডখ মুডখ লর্াগ কমেডয়ডছন। 

4. বামড়ে কাজ মদডয়ডছন। 

 

 



 

উন্নয়ডনে লক্ষত্র: 

1. ক্লােটি টিমভডত প্রোমেত লেডহতু োউডেে মদডক লখয়াল োখডত হডতা। 

2. লর্াডগে ধােণাে লক্ষডত্র মকছু বাস্তব উিকেণ লদখাডনা লর্ত। 

3. লবাডে েে েবহাে প্রডয়াজন মছল।  

অনুমেন্তন: 

গমণত িাডঠে উিকেণ প্রদি েডনে লর্ মতনটি ির্ োয় আডছ তাে বাস্তব ির্ োয়টা অডনক গুরুত্বপূণ ে ভূমিকা োডখ। এটিে 

অনুিমস্থমত আিাডক নতুন কডে ভাবডত মিমখডয়ডছ।মিখন লিখাডনা কার্ েক্রি লর্ ির্ োডয়েই লহাক না লকন মনডজডক 

স্বাভামবক োখাটা অডনক গুরুত্বপূণ ে। 

 

ির্ েডবক্ষণকােীে স্বাক্ষে 


