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ইংবেমি ভাষা ক্লা 

 পাঠ্যক্রি আেৃি মনবদথ শনািূলক্ পদ্ধমি ও অনুশীলন 

ষষ্ঠ শ্রেণী ইংরেজি ভাষা কলা মান 

• 6.4a-c, f 
• 6.5i 

• 6.6a-j 

• 6.7b-d, f-l 

• 6.8b, g 

• 6.9a-f 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• ভাজিথ জনযাে মান সম্পরকথ  তারেে জ্ঞান প্রেশথরনে িনয 

জশক্ষার্ীো পছরেে পঠন কার্থক্রম কিরছ কনয 

• উরমাচন জলখন ইউজনট (নাযক প্রিন্ধ) এিং কলখাে 

এক্সরটনশরনে িনয জিষয পছে 

• িীিনী, আত্মিীিনী এিং ননজিকশন গভীে গরিষণা এিং 

পডাে সুরর্াগ 

• মান ক ে আেও পেীক্ষায জশক্ষার্ীরেে সহাযতা কোে িনয 

জশক্ষকো প্রাক-পেীক্ষাে তর্য মূলযাযন করেন 

• িযজিগত গজত এিং জশক্ষার্ীরেে মতামত 

• পডা এিং সমারলাচনামূলক জচন্তা সমর্থন কেরত জভিুযাল 

জর্ংজকং ককৌশল 

পডাে মান 

• 6.4a, b, c, f 
• 6.5g, k 

• 6.6a-c 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• পােস্পজেক জশক্ষা 

• উন্নযনমূলক িানান এিং শব্দ পাঠ 

• মজিথ যাম জিরেষণ (শব্দভাণ্ডাে) 

• ইউজনট চরযস কার্থক্ররমে সমাজি 

• জেজ ং িুক ক্লাি চরযস 

• স্বতন্ত্র জশক্ষার্ীরেে প্রজতজক্রযা এিং লক্ষয জিনযাসন 

শ্রেড ৭ ইংরেজি ভাষা কলা মান 

• 7.3a-e 
• 7.6a, c, d, g, h, j 

• 7.9c 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• জশক্ষার্ীো স্বাধীন গরিষণা এিং সম্পে জিরেষরণে িনয 

জমজ যা সাক্ষেতা জিষয জনিথাচন কেরত পারে 

• কলখা এিং সমারলাচনামূলক জচন্তা েক্ষতা প্রসাজেত কেরত 

স্বতন্ত্র প্রজতজক্রযা 

• জমজ যা জলটারেজস ইউজনরটে িনয এক্সরটনশন কার্থক্রম 

শ্রেড ৮ ইংরেজি ভাষা কলা মান 

• 8.3a, b, d-f 

• 8.6d-i 

• 8.9a-i 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• কলখা এিং সমারলাচনামূলক জচন্তা েক্ষতা প্রসাজেত কেরত 

স্বতন্ত্র প্রজতজক্রযা 

• অিাে জিজভন্ন Lexile কলরভল জেজ ং পছে 

• কছাট গ্রুপ জনরেথ শনা 

• স্বতন্ত্র গজত 

• ইউজনট কলখাে মূলযাযরনে িনয জিষয পছে 

 

গমণি 
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 পাঠ্যক্রি আেৃি মনবদথ শনািূলক্ পদ্ধমি ও অনুশীলন 

ষষ্ঠ শ্রেণী গজণত ৬ মান 

• 6.5 a 
• ৬.৮ এ, জি 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• IXL এক্সরটনশন, সমাধান, পােস্পজেক জশক্ষা, ককৌশলগত 

গ্রুজপং, আমাে ত্রুটি খুুঁিুন, Nearpod এক্সরটনশন, 

ঐজিক গজণত টাস্ক চযারলঞ্জ 

গজণত ৬ িজধথত মান 

• 6.5a 
• 6.8a.b 

• 7.1 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• সিারহে িজধথতাংরশে সমসযা, সমাধারনে িনয একাজধক 

ককৌশল কেখান, IXL িজধথতাংশ, কছাট গ্রুপ জনরেথ শনা 

শ্রেড ৭ গজণত ৭ মান 

• 7.11 
•  712 

•  7.13 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• IXL এক্সরটনশন - চযারলঞ্জ কিান, চযারলঞ্জ সমসযা প্রস্তাি 

•  জিমিক্স 

• কছাট গ্রুপ জনরেথ শনা 
সিম  কেণীে মারনে িনয প্রাক-িীিগজণত 

• 8.2 
• 8.9 

• 7.11/8.14 

• 7.12/8.17 

• 6.14/7.13/8.18 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• IXL এক্সরটনশন, চযারলঞ্জ সমসযা প্রস্তাি 

• জিমিক্স 

• কাছাকাজছ প  িজধথতাংশ 

িীিগজণত ১ তীব্র  মান 

• AII.3 
• AII.7(k) 

• AII.3 

• A.II1(a-b) 

• A.II.1(c) 

• A.II.7 (a, e-g) 

• A.II.I (a) 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• িজধথত এক্সরটনশন অযাসাইনরমন্ট (ঐজিক), IXL 

এক্সরটনশন, এনএসআে, কাছাকাজছ প , জভজ ও পাঠ, 

কেশন, গজণত কমথশালা, জলজখত কারিে উপে প্রজতজক্রযা, 

কার্থক্ষমতা টাস্ক প্রশ্ন, ত্রুটি খুুঁিুন, সঠিক িনাম ভুল 

জিরেষণ, র্া নয, আপজন িেং জক 

শ্রেড ৮ ৮ম কে   েযান্ডার থ ে িনয প্রাক-িীিগজণত 

•  

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• হযান্ড-অন প্রকল্প (িাস্তি িীিরনে িস্তু কর্রক কনট এিং 

উপস্থাপনা), IXL এক্সরটনশন, কাছাকাজছপ , কেশন, 

কব্রকআউট রুম িযিহাে, পছে কিা থ , ত্রুটি জিরেষণ 

• স্বাধীনভারি কাি কোে িনয প্রেত্ত জভজ ও পাঠ। 

িীিগজণত ১ মান 

•  

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• হযান্ড-অন প্রকল্প (িাস্তি িীিরনে িস্তু কর্রক কনট এিং 

উপস্থাপনা), IXL এক্সরটনশন, কাছাকাজছপ , কেশন, 

কব্রকআউট রুম িযিহাে, পছে কিা থ , ত্রুটি জিরেষণ 

• স্বাধীনভারি কাি কোে িনয প্রেত্ত জভজ ও পাঠ 

িযাজমজত তীব্র মান পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 
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• জি.৩ • স্বাধীনভারি কাি কোে িনয প্রেত্ত জভজ ও পাঠ; জশক্ষার্ীো 

এরক অপরেে কাছ কর্রক জশক্ষা এিং কশখাে িনয 

কব্রকআউট রুরম েরল েরল কাি করে; IXL এক্সরটনশন 

অনুশীলন 

 

িঙ্গীি 

 পাঠ্যক্রি আেৃি মনবদথ শনািূলক্ পদ্ধমি ও অনুশীলন 

েযান্ড মান 

• এমআই.১১ 

• এমআই.১২ 

• এমআই.১৩ 

• এমআই.১৪ 

• এমআই.১৫ 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• কছাট গ্রুপ পারঠে িনয প্রজশক্ষক কর্াগ কো হরযরছ 

• জশক্ষক সরে িযজিগত পাঠ 

• সমিযসীরেে সারর্ িযজিগত অনুশীলন 

• জনজেথ ষ্ট ককৌশরলে জশক্ষক প্রেশথন 

• কাি সম্পন্ন কোে িনয অজতজেি সময 

শ্রক্াোি মান 

•  

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

•  
অবক্থ স্ট্রা মান 

•  

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

•  

 

মেজ্ঞান 

 পাঠ্যক্রি আেৃি মনবদথ শনািূলক্ পদ্ধমি ও অনুশীলন 

ষষ্ঠ শ্রেণী জিজ্ঞান ৬ মান 

• 6.5 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• িযজিগত গজত এিং ছাত্ররেে মতামত।  

• কছাট গ্রুপ েরল চযারনল িযিহাে করে গ্রুপ সমর্থন  

• িযজিগত পছরেে উপে জনভথ ে করে গঠনমূলক মূলযাযরন 

পছে করুন। 

• উোহেণস্বরূপ প্রেত্ত পারঠে একাজধক পদ্ধজত। কংজক্রট 

মর জলং, জিমূতথ  নকশা, অজ ওজভিুযাল এিং 

ইন্টােঅযাজিভ জমজ যা, ইতযাজে।  

• র্খন প্ররযািন হয তখন এরকে পে এক পুনোয জশক্ষকতা 

  
শ্রেড ৭ িীিন জিজ্ঞান ৭ মান 

• LS5 b-c 

• LS 3 a-c 
• LS 2 a-b 

 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• জিজ্ঞান নযার্য স্বাধীন গরিষণা তেন্ত।  

• জভরিএএস সুরর্াগ 

• মূলযাযন জিনযাস পছে (জলখুন, কর্া িলুন, ি) - 

প্রজতষ্ঠারনে জিজিক স্তে  
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• আেহ অনুর্াযী পার্থকয করুন - ছাত্র পছে; অর্থাৎ 

জিজ্ঞান ও প্ররু্জি অনুসন্ধান 

• কছাট গ্রুপ জনরেথ শািলী & সমর্থন 

• ককাষ অেনএনালগ প্রকল্প - 

• স্বাধীনভারি কাি কোে জসদ্ধান্ত, কিাডা, অর্িা কছাট 

েল। 

• আমো জিজভন্ন ইএল সমর্থন অন্তভুথ ি কজে র্াে মরধয 

েরযরছ... জভিুযাল সারপাটথ , অজ ও সারপাটথ  (কিারে 

কিারে পডুন, জসজসএস), সুস্পষ্ট কভাকযাি জনরেথ শনা 

(মূল শব্দ, সংজেষ্ট শব্দ, িজধথত শব্দ কচতনা)।  
• ককাষ অে - অনুশীলরনে িনয চরযস কিা থ  

• ক্লারস উপস্থাপনা কযানভারস স্ব-গজতে পাঠ জহরসরি 

কপাে কো হরযরছ। 

 
শ্রেড ৮ কভৌত জিজ্ঞান ৮ মান 

• জপএস ৫ 

• PS3a, b 
 
 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• জিজ্ঞান কমলা স্বাধীন গরিষণা তেন্ত 

• জভরিএএস সুরর্াগ 

• এক্সরটনশন কার্থকলাপ (পজেিতথ রন জগিরমাস লযাি) 

• পছরেে কার্থক্রম, মযাটাে ইউজনরট টুকো টুকো এিং 

এক্সরটনশন, লক্ষয 1 পজেমাপ- জগিরমাস 

• এনাজিথ  রূপান্তরে অযাসাইনরমন্ট চরযস- জনিস্ব 

অজভজ্ঞতা (কযানভাস িনাম জিপজে ) অর্িা 

 ািারেে মাধযরম হযান্ডআউট অনুশীলন 

• চযারনরল Nearpod পাঠ এিং কছাট গ্রুপ কপজসং 

িযিহাে করে স্বতন্ত্র "স্ব-চাজলত" িযিহাে করে।   

• ককন উত্তে সঠিক এিং ভুল তা গভীেভারি িযাখযা 

কোে সুরর্াগ কেওযা। 

• পোরর্থে পজেিতথ রনে িনয ককৌতূহল ক ে উপে 

গরিষণা িযিহাে কো। 

• জেরটরকে আরগ এরকে পে এক জেটিজচং।  
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শ্রিাশযাল স্টামডি 

 পাঠ্যক্রি আেৃি মনবদথ শনািূলক্ পদ্ধমি ও অনুশীলন 

ষষ্ঠ শ্রেণী মাজকথ ন ইজতহাস মান 

 
দক্ষিা 

• USI.1: A - প্রার্জমক ও কগৌণ উৎস সনাি এিং 

জিরেষণ 

• USI.1: B- প্রিণতা জনধথােণকেরত কভৌগজলক তর্য 

িযাখযা কো 

• US1. C- মানুষ, স্থান, ঘটনাে জিজশষ্টয জনধথােরণে িনয 

প্রমাণ িযাখযা কো। 

• USI.1: D- উপসংহাে আুঁকা এিং সাধােণীকেণ কেরত 

প্রমাণ িযিহাে কো 

• US1. ঙ- ঐজতহাজসক, সাংসৃ্কজতক এিং োিননজতক 

দৃজষ্টভজেে তুলনা এিং জিপেীতয 

• USI.1: F- কােণ এিং প্রভাি জনধথােণ 

• US1. G- সময এিং স্থান িুরড সংরর্াগ িযাখযা কো। 

• US1. H- একটি পছরেে খেচ এিং সুজিধা জচজিত 

কোে িনয একটি জসদ্ধান্ত েহণ মর ল িযিহাে কো। 

• US1. J- কমৌজখক এিং জলজখতভারি পণয উন্নযন ক ে 

িনয তেন্ত এিং গরিষণা। 

 
িািেী 

USI.6 - আরমজেকান জিপ্লি 

USI.7 - নতুন িাজত  

USI.8 - ওরযেওযা থ  সম্প্রসােণ 

USI.9 - গৃহরু্দ্ধ  

 
 
 
 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• জশক্ষার্ীরেে িনয পছে কার্থক্রম: জশক্ষার্ীো পাঠযক্রম 

সম্পজকথ ত জিজভন্ন কার্থক্রম কর্রক কিরছ জনরত সক্ষম 

• জভিুযাল সহ জভিুযাল জকন্তু জভিুযাল অযানাজলজসস সীমািদ্ধ 

নয  

• সুস্পষ্ট শব্দভাণ্ডাে 

• স্পযাজনশ জিসিথ রনে িনয অজতজেি উন্নত শব্দভাণ্ডাে 

অনুশীলন 

• ধােণা জতজে কেরত িাকযরেম 

• কিনারেটিভ  াযালরগে সুরর্াগ প্রোন করুন 

• কছাট গ্রুপ জনরেথ শনা / কব্রকআউট রুম 

• ছাত্র-তেন্ত কার্থক্রম: ঐজতহাজসক সাংিাজেকতা 

• কপ্রক্ষাপট েহণ 

• প্রার্জমক ও মাধযজমক উৎস জিরেষণ 

• মানজচত্র ক ে েক্ষতা ও িজধথতাংশ 

 
জশক্ষা-উোহেণ শজিশালী কেরত সম্প্রসােণ কার্থক্রম:  

• প্রার্জমক ও মাধযজমক উৎস িজধথতাংশ 

• একটি আটিথ িযাি জিরেষণ= প্রার্জমক উৎস 

• অিস্থান অধযযন-পজিমমুখী সম্প্রসােণ 

•  জিপ্লিী রু্দ্ধ, গৃহরু্দ্ধ, জিলুজি সম্পরকথ  চরযস প্ররিি 

• জ িাইন-আপনাে জনিস্ব িজধথতাংশ 

• জিপজে  জভজ ও 

 

শ্রেড ৭ মাজকথ ন ইজতহাস, নাগজেক, এিং অর্থনীজতে মান 

 
েক্ষতা: 

CE.1 
• 1.a চাটথ , োি, এিং োিননজতক কাটুথ ন সহ প্রার্জমক ও 

মাধযজমক উৎস কর্রক প্রমাণ জিরেষণ এিং িযাখযা কো। 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

•  
উমুি,স্ব-জনরেথ জশত কার্থক্ররমে সুরর্াগ প্রোন করুন। 

• একটি জিষয এলাকায জ্ঞারনে গভীেতা ও জিসৃ্তজত জিকারশে 

সুরর্াগ প্রোন করুন। 

• জিষযিস্তু কশখাে িনয জশক্ষার্ীরেে কার্থকলারপে পছে 

জেন। 
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• 1.c নকশা, কটজিল, চাটথ , োি, এিং কে শীট জতজে 

কেরত তর্য জিরেষণ. 

• 1e. একাজধক উৎস কর্রক তর্য, প্রমাণ-জভজত্তক আর্গথরমন্ট 

জনমথাণ কো। 

 
 
সামেী: 

জসই.২ সেকারেে কমৌজলক নীজতর্গজল িযাখযা কো। 

CE.3 মাজকথ ন রু্িোরেে সংজিধারনে উরেশয িণথনা কো। 

 

• জশক্ষার্ীরেে জনিথাসন স্তরেে উপে জভজত্ত করে আরো 

চযারলজঞ্জং পডাে উপাোন প্রোন করুন। 

• স্বাধীন জশক্ষাে সুরর্াগ প্রোন করুন। 

শ্রেড ৮ জিশ্ব ভূরগাল মান 

• WG 1-জিশ্ব ভূরগাল েক্ষতা 

• WG 2-কভৌত ভূরগাল 

• একটি অঞ্চরলে WG 3-জিজশষ্টয 

•  জিউজি ৫-উত্তে আরমজেকা (মাজকথ ন রু্িোে ও কানা া) 

• WG 6-লযাটিন আরমজেকা 

•  জিউজি ১১-েজক্ষণ-পূিথ এজশযা 

•  জিউজি ১২-পূিথ এজশযা 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• জনউরিলা অজভরর্াজিত Lexile পঠন স্তে 

• আজধপরতযে মাত্রা কেখারত কযানভারস িযাি 

• জিষযিস্তু মাোে কো জশক্ষার্ীরেে িনয এক্সরটনশন 

কার্থক্রম  

• জশক্ষার্ীো তারেে জশক্ষা জনযন্ত্রণ কেরত কাছাকাজছ প  পাঠ 

কপস করেরছ 

• মূলযাযরনে িনয চরযস কিা থ  

• সৃিনশীল অজভিযজিে সুরর্াগ  

 

মভিুযাল এন্ড পােফমিথং আর্থ ি 

 পাঠ্যক্রি আেৃি মনবদথ শনািূলক্ পদ্ধমি ও অনুশীলন 

ষষ্ঠ শ্রেণী এক্সরপ্লাোজে হুইল লাজনথং উরেশয 

 

• 6.2 জশল্প জনমথাণ প্রজক্রযাে ধাপ কেক থ  কোে িনয একটি 

কস্কচিুক িযিহাে এিং কেক থ  করুন, র্াে মরধয েরযরছ: 

মজস্তষ্কপ্রসূত, প্রার্জমক কস্কজচং, পজেকল্পনা, প্রজতিলন, 

সমকক্ষ সমারলাচনা, পজেরশাধন এিং জিস্তাজেত, জশল্পকমথ 

জতজে কেরত। 

• 6.2 জশল্প জনমথাণ প্রজক্রযা এিং সমাি পরণযে মরধয সম্পকথ  

িযাখযা কেরত হরি। 

• 6.12 জশল্প ও নকশাে উপাোন িযিহাে করুন: 

• 6.14 পর্থরিক্ষণমূলক অঙ্করন অেভজে এিং জনেিজিন্ন 

কেখা সহ জিজভন্ন ককৌশল প্ররযাগ করুন। 

• 6.16 জত্রমাজত্রক জশল্পকমথ জতজে কেরত মর জলং িা 

সমারিশ িযিহাে করুন। 

 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

 

• জশক্ষার্ীরেে িনয জিরশষ এিং স্বতন্ত্র পাঠযক্রম জ িাইন 

কো র্াো ধােণা মাোে কেরত চায কর্ সাধােণ কেণী িনয 

প্রস্তুত নয।  

 

• এরকে পে এক জশক্ষা ও জনরেথ শনা  

 

• কনতৃত্ব কেণী কনতৃত্ব এিং কনতৃত্ব েক্ষতা প্রেশথরনে সুরর্াগ 

প্রোন  
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শ্রেড ৭ আটথ  আই েযান্ডা থ  

• 7.2 জশল্প জনমথাণ প্রজক্রযাে ধাপ কেক থ  কেরত একটি 

কস্কচিুক এিং েহমান িযিহাে এিং কেক থ  করুন, র্াে মরধয 

েরযরছ: মজস্তষ্কপ্রসূত, প্রার্জমক কস্কজচং, পজেকল্পনা, 

প্রজতিলন, সমিযসী সমারলাচনা, পজেরশাধন এিং 

জিস্তাজেত, জশল্পকমথ জতজে কেরত। 

• ৭.২ জশল্প জনমথাণ প্রজক্রযা এিং সমাি পরণযে মরধয সম্পকথ  

িযাখযা কেরত হরি। 

• ৭.৪ জশল্প-জশরল্পে প্রজত িযজিগত প্রজতজক্রযা প্রণযন, 

কর্ৌজিকতা এিং পেীক্ষা.c.b করুন। 

• 7.12 জশল্প ও নকশাে উপাোন িযিহাে করুন: 

• 7.13 ছজিে কপ্লরনে মরধয স্থারনে জিভ্রম জতজে কেরত 

দৃজষ্টভজে সহ জিজভন্ন করম্পাজিশনাল ককৌশল িযিহাে করুন। 

 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• জশক্ষার্ীরেে িনয জিরশষ এিং স্বতন্ত্র পাঠযক্রম জ িাইন 

কো র্াো ধােণা মাোে কেরত চায কর্ সাধােণ কেণী িনয 

প্রস্তুত নয।  

 

• এরকে পে এক জশক্ষা ও জনরেথ শনা  

 

• কনতৃত্ব কেণী কনতৃত্ব এিং কনতৃত্ব েক্ষতা প্রেশথরনে সুরর্াগ 

প্রোন 

 

জমজ যা সাংিাজেকতা ৭ মান 

•  

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

•  
শ্রেড ৮ আটথ  ২ েযান্ডা থ  

• ৮.২ একটি সৃিনশীল প্রজক্রযাে পেরক্ষপ প্ররযাগ করুন।- 

ক) জ জিটাল িা ঐজতহযিাহী কস্কচিুক/িানথাল িযিহাে করে 

সৃিনশীল প্রজক্রযাে পজেকল্পনা এিং জচন্তা করুন। খ) জশল্প 

কমথ জতজে কেরত একটি ধােণা-জনমথাণ সম্পে জহরসরি একটি 

জ জিটাল িা ঐজতহযিাহী জশল্প কপাটথ রিাজলও উন্নযন এিং 

িযিহাে করুন। 

• ৮.৬ জশরল্পে ঐজতহাজসক ও সাংসৃ্কজতক প্রভাি অরেষণ এিং 

িুঝরত পারে।-ক) জকভারি জশল্পকমথ সামাজিক, োিননজতক 

এিং অর্থননজতক উপাোনদ্বাো প্রভাজিত হয তা িণথনা 

করুন। খ) িণথনা করুন জকভারি সমাি, োিনীজত এিং 

অর্থনীজত জশল্পদ্বাো প্রভাজিত হরত পারে.c) মাঝাজে, সময, 

সংসৃ্কজত, জশলী এিং জশল্পী অনুর্াযী জশল্পকরমথে তুলনা এিং 

জিপেীতয। ঘ) ঐজতহাজসক ও সমসামজযক সমারি জশল্পীরেে 

অিোন ও তাৎপর্থ জচজিত কো। 

• 8.12 জশল্প ও নকশাে উপাোন িযিহাে করুন: 

• 7.13 ছজিে কপ্লরনে মরধয স্থারনে জিভ্রম জতজে কেরত 

জিজভন্ন করম্পাজিশনাল ককৌশল একজত্রত করুন। 

• 7.14 একাজধক দৃজষ্টভজে প্রেশথরনে িনয পর্থরিক্ষণমূলক 

এিং অজভিযজিমূলক অঙ্কন ককৌশল (উোহেণস্বরূপ, 

উপরে, নীরচ, সামরন, জপছরন)। 

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

• জশক্ষার্ীরেে িনয জিরশষ এিং স্বতন্ত্র পাঠযক্রম জ িাইন 

কো র্াো ধােণা মাোে কেরত চায কর্ সাধােণ কেণী িনয 

প্রস্তুত নয।  

 

• এরকে পে এক জশক্ষা ও জনরেথ শনা  

 

• কনতৃত্ব কেণী কনতৃত্ব এিং কনতৃত্ব েক্ষতা প্রেশথরনে সুরর্াগ 

প্রোন 
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সাংিাজেকতা ৮ মান 

•  

পার্থকয ককৌশল প্রস্তাজিত 

•  

 

 


