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িশখনফল
এই অিধেবশন েশেষ আপনারা -
 িশ�ার উপাদান কী তা বলেত পারেবন।
 িশ�ার উপাদানগুেলা বণ র্না করেত পারেবন। 



১.৩ িশ�ার উপাদান
িশ�া একিট অিত �েয়াজনীয় সামািজক �ি�য়া। এই �ি�য়া
জীবন�াপী। এর একিট সুসংহত স�া আেছ যা সামি�কভােব
কাজ কের। কতকগুেলা উপাদােনর মে� এ �ি�য়া সািধত
হয়।



আসুন িভিডওিট থািমেয় েরেখ ১িমিনট িচ�া কির
িশ�ার উপাদান কী কী হেত পাের?
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আসুন এগুেলা স�েকর্ েজেন েনই



িশ�াথ�

• িশ�াথ�র �ি�ে�র সুষম িবকােশর জ� এবং সামািজক অ�গিত
অ�াহত রাখবার জ�ই িশ�া।

• িশ�া িশ�াথ�র পুরাতন আচরণ তয্াগ কের অিভ�তার মা�েম
নূতন আচরণ আয়� করেত পাের।



িশ�ক

• িশ�াথ� েয পিরেবশ হেত িশ�া লাভ কের, িশ�ক েসই পিরেবেশর
সােথ অিবে��ভােব যু�।

• িশ�ক একাধাের িশ�াথ�র সহায়ক ব�, পরামশ র্দাতা,
অিভভাবক, িহৈতষী ও পথ�দশ র্ক। িশ�াথ�র জীবনদশ র্ন গঠেন
িতিনই হেলন �ধান সহায়ক।



িশ�া�ম

• িশ�া�ম হল িশ�ার লে�য্ েপৗঁছাবার জ� সুিনিদ র্�, সুপিরকি�ত ও
পূণ র্া� পথিনেদ র্শ।

• িশ�া�েম িশ�ার উে��, পা� িবষেয়র িববরণ এবং িশ�াথ�র
বা�নীয় আচরণ সাধারণত এই িতনিট িবষেয়র উে�খ থােক।



িব�ালয়

• িব�ালেয়র সােথ িশ�ার �তয্� েযাগােযাগ।

• িব�ালয়ই িশ�াথ�েদর মন�াি�ক, আেবিগক, সামািজক ও মানিবক িবকােশর
ে�� �ান।



পিরবার

• িশ�ার �িত িশশুেক উ�ু�করণ, িশশুর িশ�ার পিরক�না
�ণয়ন ও তা বা�বায়ন পিরবােরর মে�ই হয়।

• িশশুর িশ�ার অথ র্ৈনিতক ও সামািজক, মন�াি�ক িবকােশ
পিরবােরর ভূিমকা গুরু�পূণ র্।



পিরেবশ

≥ েভৗেগািলক পিরেবশ
• েভৗেগািলক পিরেবেশর আওতায় আেস গাছপালা, জীবজ�, নদী-মাঠ, �া�র ইতয্ািদ

�াকৃিতক পিরেবেশর উপাদানসমূহ।

পিরেবেশর আবার দু’িট উপাদান-

≥ েভৗেগািলক পিরেবশ
≥ সামািজক পিরেবশ

≥ সামািজক পিরেবশ
• িশশু েয সমােজ বাস কের েসই সমােজর েভৗত কাঠােমা ও সুিবধািদ এবং েলাকাচার,

আদশ র্, িনয়মকানুন, সং�িত ইতয্ািদেক িনেয় তার সামািজক পিরেবশ।



ধ�বাদ

https://forms.gle/DEzDonPg9NVUKR
SX6

Avcbvi g~j¨evb gZvgZ

cÖ̀ vb Ki‡Z Ges wb‡R‡K

hvPvB Ki‡Z wb‡Pi wjs‡K

wK¬K Kiæb|

https://drive.google.com/drive/folders/1-
UIRAoRu6QxRprh3dpXRwweaCh71

zHM5?usp=sharing

Awa‡ek‡bi Z_¨cÎ, 

wcwWGd, cvIqvi c‡q›U I 

wfwWI †c‡Z wb‡Pi wjs‡K

wK¬K Kiæb|

https://forms.gle/DEzDonPg9NVUKRSX6
https://drive.google.com/drive/folders/1-UIRAoRu6QxRprh3dpXRwweaCh71zHM5?usp=sharing
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