
াঠ  ননর্দেনা:  একাদ ভানী 
ফাাংরা প্রথভ   ভান:  ৫০   (ৃজনীর ৩০   ফহুননফোচনন  ২০ ) 

 

নপ্রয় নক্ষাথী কর ।  র্ াভযা র্কভন আর্ া ?  র্ক র্কাথায় আর্ া  ননশ্চয় ফাায় আর্ া  এখন ঘর্যই আভার্দয থাকর্  র্ফ 

।   আভযা এক কঠিন কার অন ক্রভ কযন    াযযও  জীফর্নয গন থ র্থর্ভ থার্ক না আয  াই  আভযা আভার্দয নক্ষায 

নখন পর জানর্  র্চষ্ট থাকর্ফা। 

 

নখন পর #জ্ঞানভূরক,  

                 #অনুধাফন,  

                 #প্রয়য়াগ, ও  

                 #উচ্চ য দক্ষ া  
 

র্ াভযা র্ম অধযায়গুর্রা র্ফন কর্য ড়র্ফ  র্ অধযায়ভূ  
 

#গদয  
আভায থ  (প্রফন্ধ) 

জীফন ও  ফৃক্ষ ( প্রফন্ধ) 

ভান-নন   (গল্প) 

ফায়ান্নয নদনগুর্রা (  অভাপ্ত আত্মজীফনী`য অাং নফর্ল) 

 

#কনফ া 
 াার্যই র্ড় ভর্ন 

র্ই অস্ত্র 

আঠার্যা ফ য ফয় 

র্পব্রুয়ানয ১৯৬৯ 

 

#উনযা     রারার ু

#নাটক       নযাজউর্দৌরা 
 

@ আভযা নকবার্ফ প্রস্তুন  র্নর্ফা :    
  

#মখন একটি অধযায় াঠ কযর্ফা  খন জানর্ফা: 
 

#যচনায উৎ 

#যচনয় ায নযচয় 

#াঠ মোর্রাচনা 
#াঠ নফর্েলণ : গুরুত্বূণে অাং 

#াঠ নযনচন  

#নাভকযণ 

#নাভকযর্ণয র্ক্ষর্ে নফর্ফচয 
#নাভকযর্ণয াথেক ায নফচায 

#যচনার্কৌর ও আনিক নফচায 

#জটির ব্দভরূ্য অথে ও ফানান অনুীরন 

 

এখন আভযা জানর্ফা প্রয়েয কাঠার্ভা র্কান ধযর্ণয র্ফ? 

# ৃজনীর ভান   ৩০ 



গদয   র্থর্ক ২ টি  উদীক থাকর্ফ   ১  টি  উত্তয কযর্ফ   

কনফ া  র্থর্ক  ২ টি  উদীক থাকর্ফ ১ টি  উত্তয কযর্ফ 

উনযা ও নাটক র্থর্ক ২ টি উদীক থাকর্ফ   র্ম র্কান ১ টি  উত্তয কযর্ফ 

 

নফ:দ্র:     প্রন টি উদীর্কয ভান  ১০ :   জ্ঞান ১ , অনধাফন ২ , প্রয়য়াগ ৩, উচ্চ য দক্ষ া ৪ 

 

ফহুননফোচননয প্রস্তুন   নকবার্ফ গ্রণ কযর্   ানয র্ নফলর্য় জানর্ফা: 
 

#প্রন টি অধযায়  এয  াাঁচটা  অাং  আর্  

 

#এক     র্রখক ফা  কনফ  নযনচন  

#দইু      ভূর াঠ  :  গদ  ্ ম  ( গল্প ফা প্রফন্ধ ) / কনফ া/ উন  ্ মা/ নাটক 

#ন ন   াঠ নযনচন      

#চায  ব্দাথে 
#াাঁচ    নভুনা প্রে     র্মখার্ন  উদীক র্দয়া  আর্  

 

নপ্রয় নক্ষাথী   র্রখক নযনচন র্   #র্রখর্কয জন্ ভৃ ুয  #ভা ফাফায নাভ  #নক্ষা গ্রর্ণয কার  #গ্রন্থ প্রকানায কার  #র্ভাট 

কয়টি গ্রন্থ আর্   #র্কান র্কান ুযস্কার্য বূনল  র্য়র্ ন  এফ  জানর্  াযর্ফ এফাং  র্জর্ন যাখর্   র্ফ। 

 

#ভূরাঠ বার কর্য র্ড়  গুরুত্বূণে  চযণ ফা ফাক  ্ ম  ভর্ন যাখর্ফ   কভর্ক্ষ  াাঁচফায ড়র্ফ ভনর্মাগ কার্য   

 

#াঠ নযনচন    ভূর    অধযায়টিয  ায কথা    াযর্র  ভুখস্থ  কযায র্চষ্টা  কযর্ফ। 

 

#ব্দাথে  অাংর্   ব্দাথে ভূ  জ্ঞান ভূরক  প্রয়েয জনয বীলণ জরুনয 

 

#নভুনা প্রে  বার কর্য র্খয়ার কযর্র  প্রেে  র্কান ধযর্ণয য়   উদীকগুর্রা র্কভন য় ফুঝর্  াযর্ফ   । 

 

***   ভর্ন যাখর্ফ == " ড়ায র্কান নফকল্প র্নই  ড়া আয ড়াই র জীফন াজার্নায  উকযণ" 

 

#ভুাম্মদ_রুহুর_কার্দয 

কাযী অধযাক 

ফাাংরা নফবাগ 

র্ফজা াফনরক সু্কর ও কর্রজ  চট্টগ্রাভ 

০১৭১২ ৬১৮১৬৯ 

 

#প্রয়য়াজর্ন র্মাগার্মাগ কযর্ফ   #ফাাংরা  নফলর্য়  #যর  #জটির  র্ম র্কান ধযর্ণয  নজজ্ঞাা থাকর্র  র্পান কর্যও  র্জর্ন নন
র্  াযর্ফ। 

 


