
 

 

কাজ-১: ত ামার সারাদিনের কমমকানের জেয একটি সময়  াদিকা প্রণয়ে কনরা। 

উত্তর: আমার সারাদিনের কমমকানের জেয একটি সময়  াদিকা প্রণয়ে করা হনিা- 

 ৫:০০ টায় – ঘুভ থেকে জাগ্রত ওয়া। 

 ৫:২০ টায় – প্রােথনা েযা। 

 ৫:৪০ টায় – ারো নাস্তা েযা। 

 ৬:০০ টায় – যীযচচথ া েযা। 

 ৬:৩০ টায় – ড়কত ফা (গণিত, ণফজ্ঞান ড়া )। 

 ৮:৩০ টায় – োকরয নাস্তা েযা। 

 ৯:৩০ টায় – ঘকযয োকজ ায়তা েযা, ঘয থগাছাকনা। 

 ১০:৩০ টায় – গাছ-গাছড়ায ণযচমথা েযা, গাকছ াণন থেয়া। 

 ১১:৩০ টায় – থগার েযা। 

 ১২:০০ টায় – েুুকযয খাফায খাওয়া। 

 ১২:৩০ টায় – থযস্ট থনয়া। 

 ১:০০ টায় – প্রােথনা েযা। 

 ১:৩০ টায় – ণফশ্রাভ ( ঘুভাকনা )। 

 ৩:৩০ টায় – ড়কত ফা (ইংকযণজ )। 

 ৪:৩০ টায় – প্রােথনা েযা। 

 ৫:০০ টায় – থখরাধুরা েযা। 

 ৬:০০ টায় – প্রােথনা েযা। 

 ৬:২০ টায় – ারো নাস্তা েযা। 

 ৬:৩০ টায় – ড়কত ফা ( ফাংরা, ফাংরাকে ও ণফশ্ব ণযচয় )। 

 ৮:৩০ টায় – প্রােথনা েযা। 

 ৯:০০ টায় – যাকতয খাফায খাওয়া। 

 ৯:৩০ টায় – ড়কত ফা ( ফাণে াফকজক্টগুকরা ) 
 ১০:৩০ টায় – থটণরণবন থেখা। 

 ১১:৩০ টায় – ঘুভাকত মাওয়া। 

কাজ-২: সময়  াদিকা প্রণয়নের প্রনয়াজেীয় া ব্যাখ্যা কনরা 

সময়  াদিকার প্রনয়াজেীয় া:  



 

 

বূণভো: জীফনকে আযও গণতভয় ও প্রানফন্ত েযায জনয ভয়তাণরোয প্রকয়াজনীয়তা ও গুরুত্ব অকনে। ভয় 

তাণরোয ভাধযকভ োকজয ধাযাফাণেতা ফজায় থযকখ েভথ ণেফ ও ভকয় মোমে ফযফায ণনণিত েযা মায়। 

েযিীয় োজ ম্পকেথ  ধাযিা য়। থোন োজগুকরা থফণ এফং থোন োজগুকরা েভ প্রকয়াজনীয় থ ম্বকে ঠিে 

ধাযিা রাব েযা মায়। 

ভয়ভকতা োজ েযায অবযা গকড় উকে। োকজয ভয় ণনধথাণযত োকে ফকর ভকয়য োজ ভকয় েযায অবযা 

গকড় ওকে। 

প্রণতটা োকজ েতটুকু ভয় ফযয় য় তায ধাযিা জকে। োকজয েক্ষতা ও গণতীরতা ফাকড়। ভয়-তাণরো 
অনুযি েযকর ভয় ভত োজ থল কয় মায়। ফাড়ণত ভকয় ণফণবন্ন যেভ ৃজনীর োকজয ুকমাগ াওয়া 
মায়। 

ণফশ্রাভ, অফয ও ণফকনােন েযা ম্ভফ য়। োযি, ভয়-তাণরোয় োজ , ণফশ্রাভ ও অফয ণফকনােকনয ফযফস্থা 
োকে। থছাটকফরা থেকেই আভাকেয ফাযই ভকয়য প্রণত মত্নফান ওয়া েযোয। ভয় ভকতা ফ োজ েযকর 

োজ জকভ মায় না। পকর প্রকয়াজনীয় োজগুকরা কজই ম্পন্ন েযা মায়। 

থমভন- ছাত্রছাত্রীযা মণে প্রণতণেকনয ড়াকরখা ভয়ভত ম্পন্ন েকয, তাথর থ খুফ কজ েৃতোমথ কত াযকফ। 

আয থম ভয় ভত ড়াকরখা েকয না, যীক্ষায ভয় ড়া তায োকছ থফাঝা ভকন কফ।  

ভয় ভত ড়াকরখা না েযায জনয তখন এই ভযা ততণয কফ। 

 াইন া একটি প্রচদি  ব্চে আনে তে- “সমনয়র এক ত াোঁড় , অসমনয়র িশ ত াোঁড়।” 

কাজ-৩: সময়  াদিকা প্রণয়তের তেনে  ুদম তকাে তকাে দব্ষয় দব্নব্চো কনরনো? 

ভয় তাণরো প্রিয়কনয থক্ষকত্র আণভ থম থম ণফলয় ণফকফচনা েযকফাোঃ 

ভয় তাণরো েযায ভয় ণেছু ণফলয় ণফকফচনায় আনকত য় থমভন- 

 তেণনে েযিীয় োজ গুকরা ণনধথাযি েযকত কফ গুরুত্ব অনুাকয োকজয অগ্রাণধোয ণেকত কফ। 

 থমৌেবাকফ োজ েযকত কর অকনযয ুণফধা-অুণফধায ণেকে রক্ষয যাখকত কফ। 

 ভয়-তাণরোয় োকজয ভয় ণফশ্রাভ ও অফয ভয় যাখকত কফ। 

 এেটা েঠিন ফা বাযী োকজয য ারো োজ ফা ণফশ্রাভ ণেকত কফ। 

 ভয় তাণরো নভনীয় কত কফ মাকত প্রকয়াজকন যেফের েযা মায়। 


