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Workabooks কী? 
প্রাইমরারী স্কুলে হ�রামওয়রার্ক রররার জন্য আপনরার হেলেলমলয়র 
যরা দরররার তরার সবকরেুই Workabook-গুকেলত আলে। প্কতকি 
Workabook-এ এরকি কবষলয়, সরাররা স্কুে বেলরর হ�রামওয়রার্ক 
আলে। 

Workabook হ�রামওয়রার্ক, ক্রালসর ররালজরই এরকি সংলযরাজন 
এবং ন্যরাশরানরাে ররাকররকুেরাম বরা জরাতীয় পরাঠ্যক্রলমর উপর কিকতি রলর 
এিরা ততকর রররা �লয়লে। Workabook হ�রামওয়রালর্কর কিকতি �ে 
কতকনকি আেরাদরা প্ররালরর হ�রামওয়রার্ক ররায্করেরাপ: কশক্রা, অি্যরাস, 
কিন্রািরাবনরা।

শেখার অনুেীলনী
এগুকের মল্্য রলয়লে সরাররা বেলর আপনরার হেলেলমলয়র যরা হশখরা 
উকিত। করেু করেু, হযমন গুলের নরামতরা এবং শলদের তরাকেররাগুকে 
মুখস্ত ররলত �লব। এই পৃষ্রাগুকের হররােরাগুকে নীে রং (অঙ্ক) 
অথবরা রমেরা রং (ইংলরজী) দ্রাররা কিকনিত রররা �লয়লে।

হশখরার এক্রারসইজ বরা অনুশীেনীর জন্য পুনররাবৃকতি অপকর�রায্ক এবং 
স্কুলে যরাওয়রা আসরার পলথ আপকন নরামতরার মত পরীক্রাগুকে ররলত 
পরালরন।

অভ্াসের অনুেীলনী
কশক্রালর হজরারদরার রররার জন্য ব্যব�রালরর অনুশীেনীগুকে পকররল্পনরা 
রররা �লয়লে। রমেরা রং (অঙ্ক) অথবরা হবগুনী রং (ইংলরজী) দ্রাররা 
কিকনিত পৃষ্রাগুকেলত আপকন এসব হদখলত পরালবন। এগুকেলত 
কতনকি কিন্ন হেলিে বরা ্রালপ কনকদ্কষ্ট রররা �লয়লে:

• হেলিে A: প্রাথকমর দক্তরা অজ্কন রররার জন্য;
• হেলিে B: জরাতীয় প্ত্যরাশরা েুঁলত পরাররা এবং তরা কনকচিত 

রররার জন্য;
• হেলিে C: করেু ি্যরালেঞ্জ েুঁলে হদওয়রার জন্য। 

এই নমনীয়তরা সব হেলেলমলয়লদর রৃকতত্ব অজ্কলন ও উন্নকতব্্কলন 
সক্ম রলর। সরা্রারেত কশক্রই কএ হেলিে হবলে হদলবন, করন্তু 
আপনরার হেলেলমলয় যকদ পরবত্কী উঁিকু হেলিেকি হিষ্টরা ররলত িরায়, 
তলব তরা রররায় তরালদর উৎসরা� কদন! 

চিন্া ভাবনার কাজগুচল
কিন্রািরাবনরার ররাজগুকে হদখরায় রীিরালব প্কতকদলনর জীবলন অঙ্ক 
এবং ইংলরজীলর ব্যব�রার ও প্লয়রাগ রররা যরালব। এগুকে সবুজ রং 
(অঙ্ক) এথবরা েরাে রং (ইংলরজী) কদলয় কিকনিত রররা আলে। হশখরা 
এবং অি্যরালসর অনুশীেনী হথলর হয দক্তরা �লয়লে এগুকে তরা 
ব্যব�রার রলর। 

Workabook-এ কনল্রাক্তগুকেও আলে:
• এরকি ছ�োট�ো অভিধোন যরার মল্্য রলয়লে সরাররা বেলরর 

প্লয়রাজনীয় শদে িরাণ্রার। স্পষ্টিরালব হবরাঝরার ক্মতরার বৃকধির 
জন্য হেলেলমলয়ররা সরাররা বের জুলে এিরা ব্যব�রার ররলত 
পরালর;

• ধূসর রংটের পৃষ্োগুভি করেু কেলখ ররাখরা বরা অন্যরান্য কবলশষ 
ররালজর জন্য;

• এরকি কৃভিটবের পৃষ্রা যরা হেলেলমলয়লদর উৎসরা� হদলব 
তরালদর Workabook সম্পূে্ক ররলত;

• ইংলরজীর জন্য, এরকি ভরভিং ছরকি্ড পৃষ্রা যরা পেরার জন্য 
উৎসরা� প্দরান ররলব;

• অলঙ্কর জন্য, ছরফোটরন্স-এ থরারলব অকতকরক্ত তথ্য ও 
স�রায়তরা ররারী নকথপত্র।

শুরু করা
সরা্রারেত প্কত সপ্রাল� হ�রামওয়রার্ক কথির রররা �লব। ক্রালস, 
রী ররাজ তরালদর ররলত বেরা �লয়লে তরা আপনরার হেলেলমলয় 
Workabook-এ কেলখ ররাখলব। আপনরার হেলেলমলয় যখন 
হ�রামওয়রার্ক ররলত শুরু রলর, তখন তরালদর রী রী ররলত �লব তরা 
পরীক্রা ররুন। আপনরার সরা�রায্য েরােরাই তরালদর হ�রামওয়রার্ক রররার 
হিষ্টরা রররা উকিত, করন্তু যখন প্লয়রাজন �য় তখন আপকন সরা�রায্য 
ও স�লযরাকগতরা ররলত পরালরন।

কবশ্রালমর জন্য হযন করেু থরালর তরা কনকচিত ররুন, এবং হপনকসে 
কদলয় ররাজ ররলত বেুন – যরালত রলর স�লজই িকুে সংলশরা্ন 
রররা যরায়!

অক্ররাংশ অনুশীেনী এরকি হসশন বরা তবঠলর রররা যরায় তলব 
কিন্রািরাবনরার ররালজ এমন করেু ররলত �লত পরালর যরালত �য়ত 
রলয়রকদন সময় েরাগলত পরালর, হয়মন স্কুলে হযলত রতিরা সময় 
েরালগ তরার হররর্ক ররাখরা।

হ�রামওয়রার্ক-এর জন্য সকঠর পকরলবশ সৃকষ্ট রররা আপনরার 
হেলেলমলয়লর সরা�রালয্যর এরকি গুরুত্বপপূে্ক অংশ। এর মল্্য আলে:

রুভ�ন
রুকিন গুরুত্বপপূে্ক তরাই একি কনয়কমত সময় হবর রররার হিষ্টরা ররুন 
যখন আপনরার হেলেলমলয় খুব হবকশ ক্রান্ নয়, হযমন সপ্রা�রালন্র 
হররালনরা সররাে। এিরা এমন সমলয় �ওয়রা উকিত যখন আপকন 
ররােরাররাকে থরারলত পরারলবন এবং প্লয়রাজলন সরা�রায্য ররলত 
পরারলবন।

মটনোট�োগ নষ্ট
আপনরার হেলেলমলয়র হ�রামওয়রার্ক রররার জন্য হমরািরামুকি কনকরকবকে 
হররালনরা জরায়গরা হবলে হনওয়রার হিষ্টরা ররুন। এ জরায়গরািরা যলথষ্ট 
আলেরাকরত �ওয়রা উকিত এবং হযন আলগরােরালেরা নরা �য়। 
হ�রামওয়রার্ক রররার সময় বরাকের অন্য ররাউলর আপনরার হেলেলমলয়র 
মলনরালযরাগ নষ্ট নরা রররায় উৎসরা� কদন! 
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ছমৌভিক প্রটেোজন
হ�রামওয়রার্ক ররলত বসরার সময় আপনরার হেলেলমলয় হযন ক্রান্, 
ক্কু্রাত্ক, কপপরাসরাত্ক, শীতররাতর অথবরা কবরক্ত হবরা্ নরা রলর তরা 
কনকচিত ররুন। এগুকে মলনরালযরাগ হদওয়রা ও হশখরায় বরা্রা সৃকষ্ট 
রলর।

যখন আপনরার হেলেলমলয় ররাজ হশষ রলর, তখন এিরা সম্ন্ন 
রররা �লয়লে তরা হদখরালনরার জন্য হ�রামওয়রার্ক-এ স্রাক্র রররা উকিত। 
মরা-বরাবরা/হরয়রাররার-এর মন্লব্যর বরালক্ স্রাক্র ররুন, তরারপর 
কনলির হয হররালনরা এরকি বরালক্ কির কদন:

• সোহো�্য ভনটে হ�রামওয়রার্ক রররার সময় যকদ আপনরার 
হেলেলমলয়র সরা�রালয্যর দরররার �য়;

• একো যকদ আপনরার হেলেলমলয় এররাই ররাজকি রলর 
থরালর;

• আত্মভিশ্োটসর সটগে যকদ আপনরার হেলেলমলয় এররাই 
আত্মকবশ্রালসর সলগে ররাজকি রলর থরালর।

এেরােরাও কশক্লরর ররালে আপনরার হররালনরা মন্ব্য হেখরার জন্য 
জরায়গরা আলে – হযমন হররালনরা অসুকব্রা করংবরা কবলশষ রৃকতত্ব 
সম্লর্ক জরানরালনরার জন্য। সবলশলষ, সকঠর কদলন হযন এই বইিরা 
স্কুলে কিলর যরায় তরা কনকচিত ররুন।

আপচন কীভাসব োহায্ করসে পাসরন – প্রেংো করুন এবং 
উৎোহ চিন
এরজন মরা-বরাবরা/হরয়রাররার ক�সরালব আপনরার হেলেলমলয়র 
আত্মকবশ্রাস বৃকধিলত আপনরার প্িকুর ক্মতরা রলয়লে – এবং হশখরার 
হক্লত্র আত্মকবশ্রাস অপকর�রায্ক।

হয হ�রামওয়রার্ক কথির রররা �লয়লে তরা রররার জন্য আপনরার 
হেলেলমলয়লর উৎসরা� কদলয় আপকন পকরবত্কন ঘিরালত পরালরন। 
আপনরার সব প্লনের উতির জরানরার দরররার হনই – আপকন হয 
তরালদর ররাজ সম্লর্ক জরানরায় আগ্র�ী তরা হদখরালনরা আরও 
গুরুত্বপপূে্ক! 

হ�রামওয়রার্ক সম্লর্ক যকদ আপনরার হেলেলমলয় অকনকচিত �য়, তলব 
তরালদর সলগে ররাজকি পেুন এবং এই ্রলনর ‘সরা�রায্যররারী’ প্নে 
ররুন, হযমন:

• িুভম কী কর� িো ভক আমোে িুভিটে িিটি পোর?
• িুভম কীিোটি এ�ো করটি?
• কী করটি হটি িো িুভম কী কটর জোন?
• জোনটি হটি ছিোমোর কী করো দরকোর?

আপকন যখন হ�রামওয়রার্ক কনলয় আপনরার হেলেলমলয়র সলগে 
এিরালব আলেরািনরা রলরন তখন তরাররা তরালদর ‘কশক্লরর’ িূকমররা 
কনলত পরালর এবং রী আশরা রররা �লছে তরা আপনরালর বুকঝলয় 
বেলত পরালর। এিরা কনলজই গুরুত্বপপূে্ক �লত পরালর।

সরা�রায্য, প্শংসরা এবং উৎসরা� হদওয়রার ব্যরাপরালর উদরার �ন! 
সুকনকদ্কষ্টিরালব প্শংসরা রররার হিষ্টরা ররুন যরা তরালদর কনকদ্কষ্ট এরকি 
ররালজর কদলর কবলশষ নজর হদয়, এমন করেু বলে: ‘আকম পেন্দ 
রকর তকুকম হযিরালব...’; এবং আপনরার হেলেলমলয়লর তরালদর 
ররালজ সকত্যররালরর গব্ক হবরা্ ররলত উৎসরা� কদন।

যকদ আপনরার ররালে সময় রম থরালর, তলব হ�রামওয়রালর্কর জন্য 
সরা�রায্য ও স�রায়তরা কদলত পরালরন অন্য হররালনরা কবশ্স্ত ব্যকক্ত – এিরা 
�লত পরালর দরাদরা, কদকদ, দরাদু-ঠরারকুমরা-কদকদমরা অথবরা প্কতলবকশ; 
সবসমলয়ই হয় কতকন একর ব্যকক্ত �লবন তরার হররালনরা মরালন হনই। 

স্কুল ও বাচি উভয়সক চেক্ার শযৌথ িাচয়ত্ব চনসে হসব এবং 
শহামওয়াক্ক আপনার শেসলসমসয়র জীবসনর এই িুচি শক্সরের 
মস্্ শেেকু চহোসব কাজ করসে পাসর। স্কুসলর েসগে একসরে 
চমসল কাজ করসল, আপচন আপনার শেসলসমসয়র জীবসন 
েচে্কাসরর পচরবে্কন আনসে পাসরন।
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