বসন্তের ছুটির প্রন্তেক্টসমূহ
একটি প্রাণীর বই তৈরর করুন
1. রবন্তের যেন্তকান্তনা যেশ রনবাচন
ব করুন!
যস যেন্তশ বসবাস কন্তর এমন
কমপন্তে রৈনটি প্রাণীর ছরব অঙ্কন করুন ও নাম
রিখুন।
2. একটি প্রাণী রনবাচন
ব করুন!
এই প্রাণীটি কী খােয গ্রহণ কন্তর?
এই প্রাণীটি যকাথায় বাস কন্তর?
অনয প্রাণী যথন্তক
কীভান্তব এই প্রাণীটি রভন্ন?
রমে পাওন্তয়ি রমে যবািা রমে রুিহযাক
রমে হযারমিিন রমে যবগম

মহল্লা রনন্তয় একটি মানরচত্র তৈরর করুন
1. আপনার প্রন্তয়ােন একটি রিপন্তবার্ব, যপপার ও
যপন্সিি
2. আপনার মহল্লায় ঘুন্তর আসুন এবং
রবরভন্ন ধরন্তনর যে সকি ন্সেরনস আপরন যেন্তখন (ভবন,
পাকব,
রাস্তার নাম, গীেবা, মসন্সেে, রসনাগগ, স্কুি, হাসপাৈাি,
ফায়ার
যেশন, যোকান) যসগুন্তিার সবরকছুর নাম রিখুন।
3. েখন আপরন বাসায় রফন্তর আসন্তবন, ৈখন আপনার
মহল্লার একটি যপাোর মানরচত্র তৈরর করুন।
রমে সানন্তচে রমে মুন্তনাে রমে নাসররন
রমে পািমা রমে মযাকুন্তয়ি

আপনার রপ্রয় বইন্তয়র েনয একটি বুক েযান্তকি তৈরর করুন
1. যেন্তকান্তনা বই রনবাচন
ব করুন এবং আপরন সম্পূণ বইটি
ব
পন্তেন্তছন ৈা
রনন্সিৈ করুন।
2. রৈনটি অংশ রেন্তয় বইন্তয়র েনয একটি েযান্তকি নকশা করুন:

 প্রচ্ছে: বইন্তয়র রশন্তরানাম, বইন্তয়র যিখক,
রটিন ছরব ও নকশা
 প্রচ্ছন্তের রভৈন্তর: বইন্তয়র যিখক সম্পন্তকব সবরকছু
 বযাক কভার: এই বইটি পেন্তৈ যকন আরম পরামশ রেন্স
ব চ্ছ?
যকন আরম মন্তন কররছ যৈামারও এই বই পছন্দ হন্তব!
রমে র্. মাটিব ন্তনে রমে যমরর যর্িাকররুে

বইন্তয়র প্ররৈন্সিয়া
1. যেন্তকান্তনা বই রনবাচন
ব করুন এবং আপরন সম্পূণ বইটি
ব
পন্তেন্তছন
ৈা রনন্সিৈ করুন।
2. রনন্তচর রবষয়সমূহ বযাখযা কন্তর একটি যবাধগময
অনুন্তচ্ছে রিখুন:
 আপরন এই বইটি যকন রনবাচন
ব কন্তরন্তছন
 এই বইটি অনয রশোথীরা যকন পেন্তব
 আপরন কীভান্তব গন্তের ঘিনাগুন্তিার সান্তথ
সম্পকবেুক্ত হন
 এবং মূি চররন্তত্রর সন্তে কীভান্তব ও যকন রনন্তেন্তক
শনাক্ত কন্তরন ৈা যশয়ার করুন
রমে র্. মাটিব ন্তনে রমে যমরর যর্িাকররুে

আথ যর্
ব যপাোর
22 এরপ্রি, 2019 হন্তচ্ছ আথ যর্।
ব
1. “পৃরথবীন্তক বাাঁচান” রকংবা “আমরা কীভান্তব সাহােয
করন্তৈ পারর?” এরকম আকষণীয়
ব
যলাগান বযবহার কন্তর আথ যর্
ব দ্বারা অনুপ্রারণৈ
একটি যপাোর অংকন বা তৈরর করুন।
2. কনস্ট্রাকশন যপপার, মযাগান্সেন্তনর কাি আউি,
রটিন ছরব, রবরভন্ন পররন্তবশ প্রেশন্তনর
ব
েনয
আপনার (বাৈাস, পারন, আকাশ, শহর, পাকব, রাস্তা)
আপনার রনেস্ব অংকন বযবহার
করুন।

3. একটি পররচ্ছন্ন পররন্তবশ সবার েনয যকন ভান্তিা?
4. আমান্তের পররন্তবশন্তক সাহােয করার েনয
আমরা কী করন্তৈ পারর?
রমে মাটিব ন্তনে রমে টিনা রমোর যপন্তরা রমে শাররিন

আথ যর্ ররসাইরিং প্রন্তেক্ট
1. পুনবযবহার
ব
(ররসাইরিং) সম্পন্তকব পেুন।
2. পুনবযবহান্তরর
ব
(ররসাইরিং) গুরুত্ব সম্পন্তকব রিখুন।
3. আপনার বাসা, যেরণকে, স্কুন্তির েনয
একটি পুনবযবহান্তরর
ব
(ররসাইরিং) প্রকে নকশা করুন।
রমে যমারান্তিস রমে অযামান্তর্ার রমে এ. সানন্তচে
রমে এ. রান্তমাস রমে এ. যর্িাকররুে

রভশন যবার্ব প্রন্তেক্ট
রপৈামাৈান্তক K-2 রশোথীন্তের সহায়ৈা করন্তৈ হন্তব
1. একটি েীঘন্তময়ােী
ব
বযন্সক্তগৈ িেয সম্পন্তকব রচো করুন
ো 2020 সান্তির োনুয়াররর মন্তধয অেবন করন্তৈ চান।
2. আপনার িেয ও িন্তেয যপ ৌঁছান্তনার েনয আপনান্তক যকান
পেন্তেপ রনন্তৈ হন্তব
যস সম্পন্তকব রিখন্তৈ রির্ারশীপ বাইন্ডার বযবহার করুন।
3. K-2 রশোথী: ছরব রেন্তয় একটি রভশন যবার্ব তৈরর করুন এবং
আপনার িেয বযাখযা কন্তর 2টি বাকয রিখুন।
4. 3-5 রশোথী: ছরব রেন্তয় একটি রভশন যবার্ব তৈরর করুন এবং
আপনার িন্তেয মন্তনারনন্তবশ করন্তৈ ও িেয অেবন্তনর েনয
প্রন্তয়ােনীয়
পেন্তেপগুন্তিা বযাখযা কন্তর একটি অনুন্তচ্ছে রিখুন।
রমোর েযাকব রমে যবইরি রমোর ই. অরটিে রমে
হযান্সেেযাে
রমোর যমন্সেয়া রমে চান্তভে রমোর যরন্তয়স

আমার করমউরনটিন্তৈ যক কাে কন্তর?

1. কমপন্তে রৈন ধরন্তনর ওয়াকবান্তরর একটি ৈারিকা
তৈরর করুন
োরা আপনার করমউরনটিন্তৈ কাে কন্তর।
2. একেন করমউরনটি ওয়াকবার রনবাচন
ব করুন এবং
যসই ওয়াকবান্তরর “সবরকছু সম্পন্তকব” একটি যপাোর
তৈরর করুন।
 আমার করমউরনটি ওয়াকবান্তরর নাম কী?
 এই ওয়াকবার কী ধরন্তনর কাে কন্তর থান্তক?
 এই ওয়াকবার কী ধরন্তনর সরঞ্জাম বযবহার কন্তর
থান্তক?
 এই ওয়াকবার কী ধরন্তনর রবন্তশষ যপাশাক
পররধান কন্তর?
 এই ওয়াকবান্তরর কী ধরন্তনর রবন্তশষ প্ররশেণ
প্রন্তয়ােন?
 এই ওয়াকবার আমান্তক কীভান্তব সাহােয কন্তর?
রমে নাসররন রমে সানন্তচে রমে পািমা
রমে মযাকুন্তয়ি রমে মুন্তনাে রমে গযাসকা
রমে রগি রমে হযান্সেেযাে

