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সিআইসিতে আপনাতের স্বাগেম… “সিসিয়ান 

ইনতেসিতগশন সিপার্ট তমন্ট”!!! 

‘নিলডেন আর ইম্পডটযডের’ পক্ষ থেডে আপনাডের িািয, এলাো বা েনিউননটটডে 

সানডে সু্কল ক্লাস বা সাপ্তানিে বাইডবল প্রনিক্ষডের জনয আডরা এে বছডরর সুডর্াগ 

নেডে পারনছ বডল আিরা আনন্দিে। এই প্রেডে আপনার নিক্ষােীরা ননডজডে 

থেিাল এডজে বা থগাডয়িা নিডসডব েেনা েরডব এবং প্রনে সপ্তাডিই োডের 

এেটট েডর থেস সিাধাডনর সুডর্াগ পাডব। জননপ্রয় টটনি থিা “নসএসআই” বা “ক্রাইি নসন ইনডিনিডগিন” এর িডোই আপনার 

নিক্ষােীরা থগাডয়িা পুনলি এবং নবজ্ঞান-প্ররু্ন্দি ননডয় োজ েরডব, থর্খাডন োরা প্রনে থেস ননডয় পরীক্ষা িালাডব এবং ছনব 

েুলডব। আপনার সজৃনিীলো নেডয় আপনাডের িািয ক্লাসরুিডে  রূপান্তর েরুন সাডয়ন্স লযাডব, আপনার নিক্ষেডের নবজ্ঞানী-

প্ররু্ন্দিনবে বা থগাডয়িা পনুলডির থপািাে পনরধান েরডে বলুন।  সানডে সু্কডল আনি র্খন নিক্ষেো েডরনছ, র্াজেডের সন্তানরা 

অেবা ননয়নিে িাডিয আসা নিিরুা বাইডবডলর েিন সবগুডলা গে সম্পডেযই পনরনিে নছল। আনি োডের থনায়া’র থনৌো বা 

থজানাি এবং নেনির গে বলা িুরু েরডলই োরা থগাঙানন িুরু েরডো, োরে এসব গে োডের আডগ থেডেই জানা নছল। আনি 

র্েবারই নেুনিাডব ক্লাডস গেগুডলা বলার থিষ্টা েরোি, েেই বুঝডে পারলাি আিার পেডক্ষপগুডলা টিে এেই রেি থেডে 

র্াডে, আর আিার নিক্ষােীরাও োডে এেড েঁডয় িডয় র্ান্দেল। 

এই সিসযার েো নিন্তা েডরই ‘নিলডেন আর ইম্পডটযডের’ িাফরা ননডয় এডসডছ সম্পূে য নেুন এেটট ধারো, থর্খাডন নিক্ষে-

নিনক্ষোরা অে যাৎ আিরা নিক্ষােীডের থোডনা গে থিানাডবা না! এর পনরবডেয আপনার নিক্ষােীরা প্রনে সপ্তাডি থেস সিাধান 

েরার োডজ থনডি পরডব এবং ো থেডে োরা নে নিডখডছ ো আপনাডে থিানাডব! েডব আপনন নিক্ষেডের বইটট আপনার 

নিক্ষােীডের থেখাডে পারডবন না বা উত্তর সূত্রগুডলাও আপনন থেখডে পারডবন না, র্েক্ষে পর্ যন্ত না নিক্ষােীরা ননডজরা ননডজডের 

গে তেনর েরডে না পারডছ। এটা খুবই গুরুত্বপূে য। প্রনে সপ্তাডি আপনার নিক্ষােীডের থেয়ার জনয আপনন পাডেন পােঁিটট সূত্র, র্া 

োডের েেনািন্দি বাড়াডে অনপু্রানেে েরডব। নিক্ষােীরা র্খন সূত্রগুডলা ননডয় িাবডব, আপনন েখডনাই োডের ধারোগুডলা 

স্বীোর বা অস্বীোর েরডবন না, এডে েডর ক্লাডসর প্রেিনেডে সবাই বাইডবডলর গেগুডলা উপডিাগ েরার সুডর্াগ পাডব।  

থেস সিাধান েরা িডল, আপনন সানডে সু্কল ক্লাডসর ননয়নিে অংি িুরু েরডবন: বাইডবডলর গে, থলাে স্মনৃেিারে এবং 

বযবিানরে প্রডয়াগ। এই প্রেডের আডরা গিীডর থ াোর জনয, আিরা নিক্ষােীডের জনয সাপ্তানিে থিািওয়ােয অযাসাইনডিে 

সংর্ুি েডরনছ। উোিরেসরূপ, প্রেি সপ্তাডি োরা জানডব, ঈশ্বডরর জনয োরা থছাট িডয়ও অডনে বড় নেছু েরডে পাডর। 

থিািওয়ােয অযাসাইনডিডের থক্ষডত্র োডের প্রনে সপ্তাডি বানড়ডে নেছু নবডিষ োডজ অংি ননডে িডব, থর্িন- বাসন থধায়া, বা 

এিন নেছু র্া বানড়ডে োডের ননয়নিে থোডনা োজ নয় এবং োডের অনুধাবন েরাডনা থর্, োডের ননয়নিে োডজর বাইডর বড় 

নেছু েরার িাধযডি োরা ঈশ্বডরর আিীব যােপুষ্ট িডে পাডর। 

সানডে সু্কল ক্লাডসর ননয়নিে অংডির  থিডষ, আডরা োেডছ অনেনরি িজার ফান টাইি। প্রনে সপ্তাডি োেডছ এেটট থখলা, 

আডলািনার জনয প্রশ্ন, ধা েঁধা েঁ-সম্বনলে নিক্ষােীডের জনয পাো এবং রং েরা ও িজার নবজ্ঞাননে অনিজ্ঞো ননডয় তেনর েরা 

পাগলাডট নবজ্ঞানী িনরত্র “ে. লুোস”। আপনন িাইডল থসসব পরীক্ষা ক্লাডস বা বাইডর নিনেও তেনর েডরও েরডে পাডরন। 

আিাডের র্াজেডের জনয সব সিডয়র িডো এই বছডরর প্রেডের সব েডেেও নবনািূডলয প্রোে েরা িডে। আপনন র্নে 

থোডনা গ্রািীে এলাোও বসবাস েডর োডেন, োিডল নিক্ষেরা ইোরডনট থেডে এটট োউনডলাে েডর ননডে পারডবন, এডক্ষডত্র 

আপনন নিক্ষােীডের জনয েনপ েরডবন নেনা থস নসদ্ধান্তও গ্রিে েরডে পারডবন। “ন্দক্রন্দিয়ান ইনডিনিডগিন নেপাটযডিডে” 

আপনন প্রিুর ক্লাডসর োজ পাডবন, ফডল আপনন র্নে নিক্ষােীডের েনপ না-ও তেনর েরডে িান, োিডলও আপনন োজ িালাডে 

পারডবন। আর এই প্রেে িালাডে আপনার িাডিয ইোরডনট সংডর্াডগরও থোডনা প্রডয়াজন িডে না! এেজনডে িুধ ুএটট আডগ 

থেডে োউনডলাে েডর ননডে িডব আর িাডিয এডস ো থেখাডনা র্াডব! 

আসুন সানডে সু্কডলর নেুন এবং আেষ যেীয় এই প্রেডে আিরা অংিগ্রিে েনর! আপনার নিক্ষােীরা এখান থেডে থেনিে, 

থগানলয়াে, এসোর, সটৃষ্ট, নর্িুর পনুরুত্থান, থসনাপনের নবশ্বাস এবং আডরা ৩৯টট নিক্ষািূলে গে নিখডব। নসআইনে’র নেনটট 

ইউননডটর িডধযই এসব অন্তিুযি। 

আপনার ক্লাসডে আডরা নবডনােনিূলে এবং আেষ যেীয় েরার এই িযাডলঞ্জ গ্রিে েরুন! লযাব থোট পনরধান, তবজ্ঞানীে পরীক্ষা, 

”অপরাধ স্থডল” িলুে থটপ বযবিার েডর, র্াডে এখাডন বলা িডে ”বাইডবল স্থল” আপননও এবার িডয় উিুন আডরা থবনি 

সজৃনিীল। আপনার নিক্ষােীডের িডোই আপনন এ বছডরর থসরা নবডনােডনর অংিীোর িডে র্াডেন! 

আপনার নিিুডের সািডন নেুন ও আেষ যেীয় এই নিক্ষাক্রি উপস্থাপডন ঈশ্বর আপনার সিায় থিান! 

 

ঈশ্বডরর স্মরডে,  

Kristina Krauss 
  



--[ যেোভব বযবহার করভবন ]— 
নপ্রয় নিক্ষে-নিনক্ষোবিৃ, ইনডিনিডগিন বাইডবল 

থপ্রাগ্রাডি আপনাডের স্বাগেি! আিরা আিা েরনছ, 

আপনারা নিক্ষােীডের, এবং এেই সডে, ননডজডের 

নিক্ষার িাধযডি নবডনােডন নেডে সফল িডবন! এই 

েি যসূিী সানডে সু্কল, নিিুডের িািয, বা সাপ্তানিে 

ক্লাব নিনননিডে আডয়াজন েরা থর্ডে পাডর। এডে 

বযবহৃে েৃিযাবলী আপনাডের জনয আিাডের 

ওডয়বসাইডট থেয়া িডয়ডছ, র্াডে েডর আপনারা বড় 

ন্দিন নেংবা থিাবাইডল থসগুডলা নিক্ষােীডের থেখাডে 

পাডরন। আিরা আডরা আিা েনর, আপনারা এই 

োনরেুলাডির ৩টট ইউননট উপডিাগ েরডবন, র্া আপনাডের ৯ িাস সিয় থনডব। প্রেি ইউননডট ১৩টট 

থলসন আডছ, এবং বানে েুটট ইউননডট আপনারা থিাট ৩৯টট থলসন পাডবন। 

প্রস্তাসবত সশসিউল: (২- ২১/২ ঘন্টা) 

• ৫টট সূডত্রর সডে পনরিয় েনরডয় নেন (২৫ নিননট) 

o নিডরানাি (৩ নিননট) 

o নাটে (১০ নিননট) 

o সািগ্রী (৩ নিননট) 

o প্রত্নেত্ত্ব (২ নিননট) 

o বাইডবল স্থল (৭ নিননট) 

• িূল থলসডন সিয় (৩৫ নিননট) 

o বাইডবডলর গে / থেস সিাধান! (১৩ নিননট) 

o বযবিানরে প্রডয়াগ (২ নিননট) 

o থলাে স্মনৃেিারে (১৫ নিননট) 

o অযাসাইনডিে (৩ নিননট) 

o ঈশ্বডরর নেএনএ (২ নিননট) 

• ফান টাইি! (১  ো) 

o থগইি (১৫ নিননট) 

o আডলািনা (১৫ নিননট) 

o নিক্ষােীডের পষৃ্ঠা (১৫ নিননট) 

o লুোডসর পরীক্ষে (১৫ নিননট) 

• ঐন্দেে “বডলাডো থে” থগইি (৩০ নিননট) 



িূত্র!  

 

আপনার “থগাডয়িাডের” সাডে সূত্র ননডয় ক্লাস িুরু েরুন এবং 

থেস সিাধান েরডে োেুন। এডে োডের ৫-১৫ নিননট পর্ যন্ত 

সিয় লাগডে পাডর এবং এটট উপডিাগ েরার নবষয়টট ননিযর 

েরডছ আপনারই উপর! প্রনেটট থলসডন আপনন পাডেন ৫টট 

েডর সূত্র। সূত্রগুডলা আপনন থিাবাইল থফান বা ক্লাডস তেনর 

েডর নিক্ষােীডের অনুসন্ধাডন উদ্বূূদ্ধ েরডে পাডরন। 

িূত্র #১ সশভরানাে  

প্রথে িূত্রটর্ হভে যলিভনর প্রকৃত সশভরানাে। সশক্ষাথীভের সশভরানােটর্ পভে যশানান বা যিটর্ 

সপ্রন্ট কভর এভন তাভের যেখান। উোহরণস্বরূপ, যিসেি ও যোসলয়াভথর েল্পটর্ “থিা েঁো বসু্তর 

আ াডে বযাোর থেস” নিডসডব উডেখ েরা িডয়ডছ। থিা েঁো বসু্তর আ াে বলডে থবাঝাডনা িডয়ডছ, থেনিে 

থর্ই পােড় নেডয় থগানলয়ােডে আ াে েডরনছল। থগাডয়িা এবং িয়নােেন্তোরীর আেডল এিাডব 

নিডরানাি উডেখ েরা িডয়ডছ থর্ন আপনার বাইডবল ক্লাসটট আডরা থবনি উপডিাগয ও িজার িয়। িডন 

রাখডবন, নিক্ষে-নিক্ষােীডের উডেডিয তেনর েরা বইটট েখডনাই নিক্ষােীডের থেখাডনা র্াডব না। আডগই 

গে থজডন থফলা বা নেল েরা থিোডেই থসটট থেখাডে ননডষধ েরা িডে। 

িূত্র #২ নার্ক 

 

প্রনে সপ্তাডির জনয প্রেত্ত নদ্বেীয় সূত্রটট িডে নাটে। 

নিক্ষেডের বা নিক্ষােীডের থেডে এডন অনিনয় েডর 

নাটেটট সবাইডে থেখাডে বলুন। এর উডেিয বাইডবডলর 

িূল গেটট না বডল নিক্ষােীডের সািডন আডরেটট সূত্র 

উপস্থাপন েরা। থেনিে ও থগানলয়াডের গডে এেজন 

তসননে বানড় নফডর আডস এবং োর স্ত্রীর সডে েো বডল। ওই তসনয এেজন নফনলন্দস্তনন এবং থস োর 

স্ত্রীডে জানায় নেিাডব োরা র্ুডদ্ধ পরান্দজে িডয়ডছ। োরা “অনেোয়” এেজন বযন্দির েো উডেখ েডর 

এবং র্ার িাইও অডনে লম্বা। (থগানলয়াডের নাি উডেখ না েডর)।. বাইডবডল অবিয অনেোয় নাডির 

থোডনা িাইডয়র অন্দস্তত্ব থনই, নাটেটটডে আডরা উপডিাগয েডর থোলার জনযই এটট আনা িডয়ডছ।  

িূত্র #৩ িােগ্রী  

প্রনেটট থলসডন নেছু না নেছু বসু্ত ক্লাডস ননডয় আসডে বলা িডয়ডছ। বসু্তগে এই 

উপাোনগুডলা আপনার নিক্ষােীরা েি য ও অনুিব েরডে পাডর। এগুডলা োডের 

বাইডবডলর গে বুঝডে সািার্য েরডব। উোিরে থেয়া থলসডন, সািগ্রী নিডসডব 

ক্লাডস ৫টট পাের ননডয় আসডে বলা িডয়ডছ। নিক্ষােীরা র্নে এই সূত্র থেডে 

থেনিডের নেীর পাড় থেডে পাের েুনড়ডয় আনার সম্পেয স্থাপডন সক্ষি িয়, 

েডব োডের িযাডবাধে বা নাডবাধে থোডনা উত্তর থেডবন না। োরে, আপনার 



উনিে িডব নিক্ষােীডের র্েক্ষে সম্ভব এই সূত্রগুডলা ননডয় নিন্তা েরাডনা র্ায় ো ননন্দিে েরা।  

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব 

 

প্রনে থলসডনর ৪ে য সূত্রটট িডে সনেযোডরর নেছু 

প্রত্মোন্দত্ত্বে ননেি যে। এখাডন গে িিডরর সনেযোডরর 

ধ্বংসাবডিষ থেখাডনা িডয়ডছ। বেযািাডন এটট থেল 

জানফডের নযািনাল পাডেয অবনস্থে। (থগাপন ইনেে: 

থগানলয়াডের বানড় নছল নফনলন্দস্তনন িির) আপনন 

ছনবটট থেনখডয় উডেখ েরডে পাডরন এটট প্রািীে গে 

িির, েডব থগাপনীয় েেযগুডলা প্রোি েরা র্াডব না। 

োরে থবনিরিাগ নিক্ষােীই জানডব না থর্, গে িডে 

থগানলয়াডের িির। ফডল আপনার থলসডনর 

থগাপনীয়ো রক্ষা পাডব! 
 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল 

 

প্রনে সপ্তাডির বাইডবডল স্থডলর থিষ সূত্রটট িডে, এিন এেটট েৃিয 

র্া আপনারা থগাডয়িাডের ক্রাইি নসন নিডসডব থর্িন েৃিয থেডখ 

োডেন টিে থেিন।  

 

 

 

উোিরেস্বরূপ, এই বাইডবল স্থলটট অযানাননয়াস ও 

সানফরার থলসন থেডে থনয়া থর্খাডন োরা পডর 

নছল। আপনন িাইডলর আিাডের থেয়া েনয়ং বযবিার 

েরডে পাডরন অেবা আপনন িাইডল থোডনা েৃিয 

তেনরও েরডে পাডরন, থসখাডন িরীডরর িারপাডি 

আউটলাইন তেনর েডর নিক্ষােীডের থসটট ননডয় 

অনুসন্ধান িালাডনার ননডেযি নেডে পাডরন। ছনবডে 

থেখডে পাডেন, এই িাডিয পুনলি থটপ নেডয় 

এলাোটট ন ডর থফলা িডয়ডছ। এডে নিক্ষােীডের অনুসন্ধাডনর অংিটট িয় আডরা উপডিাগয। থিডঝডে 

োরা িে নেডয় িরীডরর আবয়ব এেঁডে নেডয়ডছ।  



যকি িোধান!  

আপনার নিক্ষােীরা র্খন সূত্রগুডলা ননডয় অনুসন্ধান থিষ েরডব, োডেরডে থেসটট সিাধান েরডে বলুন 

অেবা এর থপছডনর বাইডবডলর গেটট োডের থিানাডে বলুন। আপনার র্নে এিন থোডনা নিক্ষােী থেডে 

োডে র্ারা েডয়ে বছর ধডর িাডিযর ক্লাডস অংি থনয়নন, োরা িয়ডো এই ননয়ডি নেছুটা নবব্রে িডব বা 

থেস সিাধান েরডে সক্ষি নাও িডে পাডর। থসডক্ষডত্র োডের োডছ বাইডবডলর গেটট বডল নেডল োডে 

থোডনা সিসযা থনই। োরা র্নে সটিে  টনাটট উদ্ঘাটন েরডে নাও পাডর েবুও এই প্রন্দক্রয়াটট োরা 

উপডিাগ েরডব! 

বাইভবভলর েল্প   

সব সূত্র ননডয় অনুসন্ধান থিষ েরার পর এবং িলনে সপ্তাডির জনয 

নিক্ষােীডের বাইডবডলর গেটট বলার পর সাধারে সানডে সু্কডলর িডো েডর 

গে থিানাডবন। উদ্ধূৃনে থেডে আপনন বাইডবডলর আসল গেটট খুেঁডজ থবর 

েরুন অেবা নিক্ষে-নিনক্ষোর বই থেডে আপনন োডের ো পডড় থিানান। 

নিক্ষে-নিনক্ষোর বই থেডে পডড় থিানাডল বাইডবলও আপনার োডছ রাখুন 

এবং ো খুডল থেখান। প্রনে সপ্তাডি থসখাডন গে থেডে থনয়া নায়ে বা 

খলনায়ডের েনয়ং বা োটুযন োেডব। থেনিে ও থগানলয়াডের থলসডন 

থগানলয়াডের ছনব এেঁডে থেয়া িডয়ডছ। 

বাইডবল জনগে োেয সডে জডুড় থেয়া িডয়ডছ। এগুডলা এডটডেেস োেয 

নিডসডব বযবিার েরা র্ায়, অেবা “বডলাডো থেনখ” থখলায়ও এগুডলা বযবিার িডে পাডর। নেিাডব থখলে 

িডব োর ননডেযিনা “নেিাডব” থসেিডন থেয়া িডয়ডছ। 

বযবহাসরক   

থলসডনর থিডষ, বাস্তব জীবডন এর বযবিার ননডয় আডলােপাে েরুন। থেনিে ও থগানলয়াডের থলসডনর 

থক্ষডত্র, এর প্রডয়াগ িডে, “আনি থছাট িডলও বড় নেছু েরডে পানর।” আপনার নিক্ষােীডের সডে েো 

বলুন, ঈশ্বর নেিাডব থেনিেডে বযবিার েডর বড় নেছু সাধন েডরনছডলন, র্নেও থস েি বয়সী নছল। 

ঈশ্বর নেিাডব নিক্ষােীডের বযবিার েরডে পাডরন ো ননডয়ও আলাপ েরুন। 

যলাক স্মৃসতচারণ   

প্রনে সপ্তাডি বাইডবল থেডে উদ্ধূৃনে বাস্তব জীবডনর সডে িানানসই েডর ননধ যারে েরা িডয়ডছ। নেছু 

সিয় ননডয় আপনার নিক্ষােীডের বাইডবডলর লাইন িুখস্ত েরডে সািার্য েরুন। 

অ্যািাইনভেন্ট   

প্রনে সপ্তাডি আপনার নিক্ষােীডের জনয োেডছ অযাসাইনডিে থর্ন োরা সপ্তািজডুড় থোডনা নেছু ননডয় 

বযস্ত োেডে পাডর। আর এটাই োনরেুলাডির সবডিডয় গুরুত্বপূে য অংি! ঈশ্বর িান, আিরা পনৃেবীডে িুধু 

িুডনই র্াডবা না, বরং থোডনা নেছু েডর থেখাডবা! নিক্ষােীরা িাডিয র্া নিখডব ো োডের জীবডন েরডবও 

এবং থসটা খুবই গুরুত্বপূে য। থর্ সপ্তাডি থোডনা থলসন োেডব না, থস সপ্তাডি বাইডবল লাইন িুখস্ত েরডে 

বডল আপনার নিক্ষােীডের েপট বানাডবন না। আিরা েপট বানাডনার িুল েরডে িাই না! োই সাপ্তানিে 

থলসডনর সডেই োেুন। 



ঈশ্বভরর সিএনএ   

এই থসেিডনর িাধযডি আিরা ঈশ্বডরর সম্পডেয জানডে পানর, র্া 

বাইডবডলর থলসডনর ওপর নিনত্ত েডর থলখা। উোিরেস্বরূপ, থেনিে 

ও থগানলয়াডের থলসডন আিরা জানডে পানর, ঈশ্বর োর পনরেল্টনা 

বাস্তবায়ডন িানুষডে বযবিার েডরন। 

ফান র্াইে! 

যেেি   

আপনার ক্লাডসর খুবই জরুনর এেটট অংি িডে থগিস। এর জনযই নিক্ষােীরা বারবার ক্লাডস নফডর 

আসডব! োরে বাচ্চারা থগইি থখলডে খুব পছি েডর, আর আপনন র্নে প্রনে ক্লাডস থখলার আডয়াজন 

েরডে পাডরন, আপনন থেখডে পারডবন প্রনে সপ্তাডি নেিাডব আপনার নিক্ষােীর সংখযা বনৃ্দদ্ধ পায়। 

আপনার ক্লাডস র্ে নিক্ষােী োেডব, আপনন েেগুডলা জীবনডে বেডল নেডে পারডবন! 

আভলাচনা   
প্রনে সপ্তাডির জনয আিরা আপনাডে নেন্দে নেনটট েডর িযাডলন্দঞ্জং প্রশ্ন, র্াডে েডর 

আপনার নিক্ষােীরা আডরা থবনি আডলািনায় অংি ননডে ইেুে িয়। আর আডলািনা 

িানলডয় র্াওয়ার সব যডত্তাি উপায় িডে, থোডনা উত্তর না থেয়া, নেনু্ত োডেরডে প্রনেটট 

প্রডশ্ন আডলািনায় অংিগ্রিে েরাডনা। োরা র্ে থবনি র্ুন্দিেেয স্থাপন েরডবন, আপনার 

োজ েে সফল! োই, নবেেয িলডে নেন এবং নিক্ষােীডের আসল িডনািাব থবাঝার থিষ্টা েরুন। আিরা 

নিক্ষে-নিনক্ষোর বইডয় উত্তর বডল নেডয়নছ, ফডল আডলািনা সিাপ্ত িডল আপনন ননডজর িোিে থিয়ার 

েরা সুডর্াগ পাডবন। 

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর   

এই েি যসূিীডে আডরা আডছ নিক্ষােীডের পষৃ্ঠা র্া আপনন ক্লাডসর োর্ যক্রি নিডসডব বযবিার েরডে 

পারডবন। নিিুরা রং েরডে, িব্দ খুেঁজডে িাডলাবাডস, আর আিরা আিা েনর নিক্ষােীডের পষৃ্ঠা বযবিার 

েডর আপনন ক্লাসডে আডরা উপডিাগয বানাডে পারডবন। এই থসেিডন, নিক্ষােীডের পষৃ্ঠার ৪ স্তডর 

আপনন ধাধার উত্তর খুেঁজডবন।  

লুকাভির পরীক্ষণ   

আপনার ক্লাডসর িূড়ান্ত োর্ যক্রি িডে এেটট তবজ্ঞাননে পরীক্ষে, থর্খাডন আপনন সেী নিডসডব পাডবন 

পাগলাডট নবজ্ঞানী লুোসডে! প্রনে সপ্তাডি থস আপনাডের থেডব নেুন তবজ্ঞাননে পরীক্ষা র্া আপনন 

ক্লাডসর এেটট োর্ যক্রি নিডসডব িালাডে পারডবন। আপনন িাই, নিনেওগুডলা নিক্ষােীডের সডে এেসডে 

থেখডে পাডরন, অেবা ননডজই আডগ থেডখ ননডে পাডরন, ছনবডে এই নিনক্ষো লযাবডরটনর থোট পডর 

পরীক্ষা িালাডেন।  
 
 

 



বভলাভতা যেসখ যেইে  

 

আপনার ক্লাডসর এেটট ঐন্দেে োর্ যক্রি িডে 

বাইডবডল বনে যে িনরত্রডের ননডয় তেনর েরা থগইি- 

“বডলাডো থেনখ” এটট এেটট ঐনেিযবািী থখলা র্া 

সেীডের সডে অেবা েুইজন নিক্ষােী এডে অডনযর 

নবরুডদ্ধ থখলডে পাডর।  

১৩টট োেয প্রনে নিক্ষােীডের জনয এেটট েডর নপ্রে 

েরুন। নিক্ষে বা নিনক্ষোর োডছও সব োেয 

এেসডে োেডে িডব। এই থগইিটট থখলডল আপনার 

নিক্ষােীরা বাইডবডল বনে যে িনরত্রগুডলার সডে আডরা 

থবনি পনরনিে িডয় উিডব।  

এেটট োেয বা িি োগজ িােঁজ েডর োেযগুডলাডে থসখাডন স্থাপন েরুন। থখলাটট িডে, নিক্ষে বা 

নিক্ষােীডের োডছ থোন বাইডবল বযন্দিত্বটট রডয়ডছ ো অনুিান েরা। প্রডেযডেই এেটট েডর বাইডবল 

বযন্দিত্ব ননধ যারে েরুন এবং ো ননডজর সেীর োডছ জাননডয় থগাপন রাখডে বলুন। 

বাইডবডলর িনরত্রগুডলার িানরন্দত্রে নিন্নোগুডলা লক্ষয েরুন, োডের থিাডখ রং, িুডলর রং, োনড় আডছ নে 

থনই, টুনপ পরডো নেনা, োডের নাে ও োডনর আেৃনে, এবং োরা নে নারী না পুরুষ, ো সবই এর 

অন্তিুযি। প্রেি থখডলায়ার এেটট প্রশ্ন নেডয় িুরু েরডব, এবং নদ্বেীয় থখডলায়ার িুধুিাত্র “িযা” বা “না” 

নেডয় োর উত্তর থেডব। প্রনেবার িাত্র এেটট প্রশ্ন েরা র্াডব। আপনন র্খন এেটট উত্তর পাডবন, েখন 

আপনার োডছ োেযটট না োেডল থসটট ননিু েডর রাখডে 

পাডরন। উোিরেস্বরূপ, আপনন র্নে আপনার সেীডে ন্দজজ্ঞাসা 

েডরন, এটট নে নারী? আর আপনার সেী র্নে উত্তর থেয় “না”, 

োিডল আপনন সব নারী িনরত্রগুডলাডে ননিু েডর রাখডে 

পাডরন। এিাডব প্রশ্ন িলডে োেডব, র্েক্ষে না পর্ যন্ত আপনন 

সটিে িনরত্রটট উে াটন েরডে না পারডছন! 

এই েি যসূিীডে ৩টট উননট অন্তিুযি, র্া নেডয় ৯ িাস ক্লাস 

িালাডনা র্াডব। এডে োেডব নেন থসট বাইডবল বযন্দিত্ব, বছর থিডষ আপনন পাডবন ৩৯ জন বাইডবল 

িনরত্র। 
 



 --[ যকি ১ ]-- 

িূত্র! (যলিন ১) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ১)  

থিা েঁো বসু্তর আ াডে বযাোর থেস 

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ১)  

বে যনাোরী: এই গেটট োেননে। নেনু্ত ননডেযাষডের রক্ষা েরডে নেছু নাি ও স্থান থগাপন েরা িডয়ডছ। 

থসনা: ওডগা, েুনি নবশ্বাস েরডব না, থেিন নেন আনি োটটডয় এডসনছ। আজ থোডনা িডে আনি থবেঁডি এডসনছ! 

স্ত্রী: আনি থো থোিাডে আডগই থর্ডে ননডষধ েডরনছ। নেনু্ত েুনি থো আিার েো িুনডেই িাও না। 

থসনা: িযা, েুনি টিেই বডলনছডল। নেনু্ত আিার নপ্রয়েিা, থসখাডন না োেডল থো থসখাডন নে  টডছ ো থো জানা 

থর্ে না। 

স্ত্রী: আিার বাবার েডলায়ার থোোয়? 

থসনা: [নফসনফনস েডর] এডফডস োনিডির ো েঁবুডে আনি ওটা থফডল এডসনছ। 

স্ত্রী: না তসননে, েুনি এখনই সারাইি সড়ডে নফডর র্াও এবং ওটা ননডয় আডসা। 

থসনা: আনি পারডবা না। ওরা আিাডে থিডর থফলডব। 

স্ত্রী: েুনি র্নে না র্াও, েডব এখাডন োোরও থোিার থেিন থোডনা সডুর্াগ থনই। 

থসনা: আনি জানন েুনি থরডগ র্াে। নেনু্ত থোিার বাবার েডলায়ার আনডে আনি থফরে র্ান্দে না।  

স্ত্রী: [েী যশ্বাস থফডল] েুনি র্নে খবু থবনি িয় থপডয় োডো, েডব আডরা িাডলা োউডে, োর বড় 

িাইডে ননডয় র্াও। 

থসনা: আনি পারডবা না। োর িাই িারা থগডছ। আিরা পরান্দজে িডয়নছ।  

স্ত্রী: [িাডে োো রুটটর আটা পডর নগডয় সারা থিডঝডে ছনড়ডয় র্ায়] ওি, নপ্রয়, নে িডয়ডছ?  

থসনা: আনি থোিাডে বডলনছ, এটা খবু অদ্ভূূে এেটা বযাপার নছল। আিরা থসাডোি’র োডছ এনফডস অনির্ান 

িালান্দেলাি। আিরা োডের গে এে িাস ধডর থোেিাসা েডর থরডখনছলাি। নবডফর বড় িাই প্রনেনেনই থসখাডন 

থর্ে এবং োর সডে লড়াই েরার িযাডলঞ্জ জানাডেন। নেনন োডের খবু উপিাস েরডেন। এটা এেই িজার এেটা 

বযাপার নছল থর্, আিরা থেিবি য ছাড়াই থসখাডন র্াওয়া িুরু েডর নেডয়নছলাি। আিরা িুধু থসখাডন থর্োি আর 

ো েঁনড়ডয় ো েঁনড়ডয় োডের ননডয় উপিাস েরোি। আনি থোিার বাবার েডলায়ারটা ো েঁবুডে থরডখ এডসনছলাি, থর্ন 

থসটট না িারায়। 

স্ত্রী: ো েঁবুডে? েুনি নে ো েঁবুটট থফরে আননন? 

থসনা: না। 

স্ত্রী: থ া েঁগ নগডল, এ বছর েুনি অনির্ান িালাডব নে েডর? 

থসনা: নপ্রয়েিা, োডরা োডছই এখন আর থোডনা ো েঁবু থনই, থনই েডলায়ারও, আনি িাগযবান নছলাি থর্ আনি দ্রেু 

পানলডয় আসডে থপডরনছ। িুধু এটা থিডবই খুনি োডো থর্, আনি  ডর নফডর আসডে থপডরনছ। অডনডেই োও 

পাডরনন। 

স্ত্রী: আো টিে আডছ।  ডর থোিাডে স্বাগেি। আিরা থোডনািাডব িানলডয় থনব। আনি থোিাডে খুব নিস েডরনছ। 

থসনা: আনিও থোিাডে খবু নিস েডরনছ। 



িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ১)  

 
সূত্র নিডসডব এই সািগ্রীগডুলা ক্লাডস আনডে িডব: পােঁিটট পাের। 

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ১) 

 

গে িিডরর ধ্বংসসু্তডপর বেযিান নিত্র। এখন এটট থেল জানফে 

নযািনাল পাডেযর িডধয অবনস্থে। (থগাপনীয়: থগানলয়াডের বানড় 

নফনলন্দস্তন িির।) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ১) 

 

থগাপনীয়: থগানলয়াডের বড় পাডয়র ছাপ এবং থসনাডের থছাট 

পাডয়র ছাপ।  

যকি িোধান! (যলিন ১)  

বাইভবভলর েল্প (যলিন ১)  

যিসেি ও যোসলয়াথ 
বাইভবল যথভক: ১ িযােুভয়ল ১৭:১-৫৩ 

ইসরাইলী ও নফনলন্দস্তননডের িডধয র্ুদ্ধডক্ষডত্র ো েঁনড়ডয় থেনিে জানডেন থর্ নেনন এই 

লড়াইডয় ন্দজেডে পারডবন। ঈশ্বর োর পডক্ষ আডছন নবধায় নেনন িারডবন না, নেনু্ত 

নেনন আডিপাডির থসনাডের িয় অনিুব েরডে পারনছডলন। োরে, োর নেডেই 

থধডয় আসনছল ৯ ফুট উচ্চোর োনবােৃনের থর্াদ্ধা। থগানলয়াে নছল প্রোণ্ড থেডির 

অনধোরী এবং থস ইসরাইলীডের খুব নবদ্রপু-উপিাস েরডো। নফনলন্দস্তনন িেযাোরীর 

সডে থেউ লড়াই েরার সািস থপে না। 

থেনিডের েখনও থসনা িওয়ার বয়স িয়নন। থস নছল এে রাখাল বালে-িাত্র। নেনু্ত 

থস নছল খুব সািসী। োর থছাট বয়ডসই থস এেটট নসংি ও িালুেডে িাডের োডছ 

পাওয়া ন্দজননস নেডয়ই িেযা েডরনছল। েডব এই র্ুডদ্ধ ঈশ্বর থেনিডের পডক্ষ নছল। থস 

জানডো ঈশ্বডরর নাি ননডয় িুরু েরডল এই লড়াইডয় থস পরান্দজে িডব না। 



৫টট িসনৃ পাের েুডল ননডয় থস োর গুলনেডে এেটট িডর ননডলা। থগানলয়াডের প্রোণ্ড থেিটট ক্রিি োর োডছ 

এনগডয় আসনছডলা। নেনু্ত থস উপরু্ি সিডয়র অডপক্ষা েরনছল এবং সটিে সিডয় থস োর গুলনে থ ারাডে িুরু 

েরডলা। থসটট োর িাোর িারপাডি থ ারাডে লাগডলা। এে সিয় থস পােরটট ছুেঁ ডড় িারডলা এবং পােরটট লক্ষযবসু্ত, 

থগানলয়াডের েইু থিাডখর িাঝখাডনর থছাট জায়গায় আ াে িানডলা। থগানলয়াে িাটটডে পডর থগল এবং িডর থগল। 

ননডজডের সবডিডয় িন্দিিালী থর্াদ্ধার িেুৃয থেডখ নফনলন্দস্তনন থসনাবানিনী পানলডয় থগল।  

বযবহাসরক (যলিন ১)  

েুনি থছাট িডলও বড় নেছু েডর থেখাডে পাডরা। 

যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ১)  

“আনি আিার পনরেেনাগডুলা নে ো জানন। োই এগুডলা থোিাডের বললাি।” এই িল প্রিুর বােযা। “আনি থোিাডের 

সুননন্দিে ননরাপে িনবষযৎ নেডে িাই। থোিাডের জনয আিার িাল িাল পনরেেনা আডছ। থোিাডের আ াে 

েরবার থোন পনরেেনা আিার থনই। আনি থোিাডের আিা এবং সু-িনবষযে নেডে িাই।  থর্ডরনিয়া ২৯:১১ 

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ১)  

এই সপ্তাডি এিন এেটা োজ নাও থর্টা থোিার সাধারেে েরডে িয় না, থর্িন- প্রনেনেন োলা-বাসন থধায়া, বা 

থোিার বাবা-িাডে সািার্য েরার িডো অনয থোডনা োজ, র্া েুনি ননয়নিে েডরা না। আর অনিুব েরার থিষ্টা 

েডরা নেিাডব ঈশ্বর বড় োডজ থোিাডে সািার্য েডরন। 

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ১)  

আিরা এই থলসন থেডে নে নিখলাি? ঈশ্বর োর পনরেেনা বাস্তবায়ডন িানুষডে 

বযবিার েডরন। 

ফান র্াইে! (যলিন ১)  

যেইে (যলিন ১)  

িযাডো টযাগ 

এটট সাধারে থছা েঁয়াছুেঁ নয় থখলার িডোই, থর্খাডন নিক্ষে নেছু নিক্ষােীডের "it" নিডসডব ননধ যানরে েডরন এবং োরা 

অনয নিক্ষােীডের ধাওয়া েডর ছুেঁ ডে র্ায়। এই সংস্করডে, ‘It’ ননধ যানরে নিক্ষােীরা অনয থখডলায়ারডের না ছুেঁ ডয় োডের 

ছায়াডে পা নেডয় ছুেঁ ডে িাইডব।  

আভলাচনা (যলিন ১)  

(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের থক্ষডত্র) 

১. থোডনা নেছু  টডে র্াডে ো র্নে েুনি আডগ থেডে জানডে পাডরা, েডব নে েরডব?  

লটানরর টটডেট থেনা, িাইনলি জািা-োপড় থেনা, নেংবা থোডনা প্রােৃনেে েডুর্ যাগ এনড়ডয় র্াওয়া ননডয় েডয়ে 

নিননট আলাপ েরুন। এরপর ঈশ্বর নেিাডব োজ েডরন ো ননডয় োডের ধারো নেন। আর ঈশ্বডরর অেীডের 

পনৃেবীডে িস্তডক্ষপ সম্পডেয থজডন আিরা নেিাডব িনবষযে সম্পডেয অবনিে িডে পানর, ো 

বুন্দঝডয় বলুন। নবশ্বাডসর এেটা অংি িডে, ঈশ্বর িনবষযডে নে েরডে র্াডেন অনুধাবন েরা এবং 

োডে অংি থনয়া। “প্রিু আিাডে নসংি আর িােুডের িাে থেডে বা েঁনিডয়ডছন| এই পডলষ্টীয়ডের িাে 

থেডে নেনন আিার রক্ষা েরডবন|”থিৌল োয়েূডে বলডলন, “েডব র্াও| প্রিু থোিার সিায় থিান।” ১ 

সািুডয়ল ১৭:৩৭ 

২. থগানলয়ােডে িেযা েরার আডগ থেনিে োডে উপিাস েডরনছল, থেনিডের জনয 

থগানলয়ােডে উপিাস েরা থেন সটিে নছল? থোন থোন থক্ষডত্র েুনি অপরডে উপিাস েরডে পাডরা? 



এটা খাননেটা িােুনরপূে য প্রশ্ন, থেনিডের থগানলয়ােডে উপিাস েরার  টনা অগ্রিেডর্াগয িডে পাডর, নেনু্ত এটট 

গডেরই অংি। এডে োর নবশ্বাস প্রোি পাডে। 

৩. থেনিে ঐ োনবডে িেযার সুডর্াগ থপডয়নছল থেননা থস োর িাইডের সািার্য েরডে এডসনছল। নেিাডব 

এডে অপরডে থনেৃত্ব ও আনগুেয েরা র্ায়? 

র্নেও থনেৃত্ব ও আনুগেয েইু এডে অপডরর নবপনরোে যে; নেনু্ত এই েটুট োজ এেসডেও েরা সম্ভব। র্খন েুনি 

োডরা প্রনে আনুগেয প্রোি েরডব, েখন েুনি নেছু সুডর্াগও পাডব; আর েুনি থসই সডুর্াগগুডলা োডজ লাগাডল েুনি 

থনেৃত্ব োন েরডে পারডব। 

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর (যলিন ১)   

 

লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ১)  

এেটট জাডর এে োডপর এে-িেুে যাংি পানন, এে োডপর এে িেুে যাংি নিডনগার এবং এে োডপর এে িেুে যাংি 

থবনেং থসাো নাও। এই নিশ্রন থেডে বেুবেু সটৃষ্ট িডব, ফডল জারটট োব যন োই অক্সাইডে িডর র্াডব, র্ার ওজন 

বাোস অডপক্ষা িানর। েরল অংিটুেু বাে থরডখ োব যন োই অক্সাইে টুেু এেটট প্রজ্জ্বনলে থিািবানের ওপর থ ডল 

োও, থিািবানের আগুন ননডি র্াডব। (ইউটটউডব নবস্তানরে থেডখা) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/


 --[ যকি ২ ]-- 

িূত্র! (যলিন ২) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ২)  

সনভখাোঁজ েৃতভেভহর যকি  

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ২)  

বে যনাোরী: এই গেটট োেননে। নেনু্ত ননডেযাষডের রক্ষা েরডে নেছু নাি ও স্থান থগাপন েরা িডয়ডছ।  

থগাডয়িা: পাডয়র ছাডপর ছনব ননডয় এডসা, এটট থসট নং ৫। 

প্রর্ুন্দিনবে: টিে আডছ, আিার োডছ এখাডন েুই থসট পরুুডষর পাডয়র ছাপ রডয়ডছ। এটা থেডখ িডন িডে োরা 

থেৌড়ান্দেল। 

থগাডয়িা: আিাডের োডছ বুট জেুার ছাপও রডয়ডছ। এগডুলা থেডখ িডন িডে োরা থসখাডন প্রিরার োডজ ননর্িু 

নছল, থেডখা, েে ধুডলা োরা পনরষ্কার েডরডছ।  

প্রর্ুন্দিনবে: এগডুলা খুবই থছাট থেখাডে। থসখাডন অবিযয়ই েুইজন নারী নছডলন, ৩ জনও িডে 

পাডরন, িাঝানর গড়ডনর। 

থগাডয়িা: [িাডলা েডর োনেডয় থেখ আডরা থোডনা ছাপ পাওয়া র্ায় নেনা] এটার েো বলডছা, এই 

ছাপটট সনেযই খুব বড় থেখাডে [িারপাডি োনেডয়] এখান থেডে [িারপাডি োনেডয়] প্রর্ুন্দিনবে??? 

প্রর্ুন্দিনবে: িযা? [েযাডিরা থেডে িাো উটিডয়] 

থগাডয়িা: অপরাধস্থল নষ্ট িডল আনি থোিাডে নে বডলনছলাি? 

প্রর্ুন্দিনবে: [থ াে নগডল] েুনি বডলনছডল, এই স্থান নষ্ট িডল আিার িােনর িডল র্াডব? 

থগাডয়িা: েুনি নে এখাডন এখডনা োজ িুরু েডরডছা?  

প্রর্ুন্দিনবে: না । 

থগাডয়িা: িাডলা েডর িডন েরার থিষ্টা েডরা, েুনি নে এখাডন থিডটডছা? এখাডন িাডলা েডর থেডখা, অেবা এখানোর 

ধুডলা থেডখ িডন েরার থিষ্টা েডরা। 

প্রর্ুন্দিনবে: না, আনি িপে েডর বলনছ! 

থগাডয়িা: েুনি র্নে এখাডন না এডস োডো এবং আনিও র্নে এখাডন না এডস োনে, োিডল এডো বড় পাডয়র ছাপ 

এখাডন এডলা নে েডর [বড় পাডয়র ছাডপর নেডে ইিারা েডর] িুধুিাত্র এই জায়গায়ই ওই পাডয়র থছায়া লাগডলা, আর 

থোোও নয়? 

প্রর্ুন্দিনবে: ওই নারীরা িডন িডে নেছু বিন েরনছডলন। 

থগাডয়িা: িযা, নেনু্ত থসটা অে বড় নেছু নয়, োরা থছাট থবােল বা োপড় বিন েরনছডলন। 

প্রর্ুন্দিনবে: আো, োিডল থেৌড়াডনা পুরুডষর পডক্ষও থো এডো বড় নেছু বিন েরা সম্ভব নয়। 

থগাডয়িা: আনি নেছুই বুঝডে পারনছ না। আিার োডছ বড় এেডজাড়া পাডয়র পাোর ছাপ রডয়ডছ। র্া গুিা থেডে 

থবনড়ডয় এডসডছ, নেনু্ত আর থিেডর র্ায়নন। থেৌড়াডনা পুরুষডের পাডয়র ছাপ, বুট জডুো পরা পাডয়র ছাপ এবং বড় 

ছাপ থর্টা িিাৎ েডরই আনবিুযে িডয়ডছ থসগুডলা বড় এেটট পািাডড়র থপছডন িডল থগডছ।  

প্রর্ুন্দিনবে: আনি ননন্দিে এখাডন গে রাডে বড় থোডনা িূনিেডম্পর  টনা  ডটডছ। নেনু্ত োরপডরও বাগানটট থবি 

সুির অবস্থায় নছল। 



থগাডয়িা: েুনি এই িাত্র নে বলডল? 

প্রর্ুন্দিনবে: বাগানটট থবি িাডলা অবস্থায় রডয়ডছ না? 

থগাডয়িা: না, োর আডগ… 

িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ২) 

 

সূত্র নিডসডব এই সািগ্রীগডুলা ক্লাডস আনডে িডব: এলাি য  নড়। 

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ২) 

 

“নি থরাি ধ্বংসাবডিষ” িুগিযস্থ সিানধডক্ষডত্র পাওয়া র্ায়। থসখান 

থেডে অডনে থগাপনীয় ইনেেবািী প্রেীে উদ্ধার েরা িয়। 

(সারসা ৩৫০) (থগাপনীয় ইনেেবািী: এটা পনুরুত্থাডনর নবজডয়র 

নিহ্নসরূপ, এবং থরািান তসননেরা এটট বযবিার েরডেন।)   

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ২) 

 

থগাপনীয় ইনেে: িযানর িযাগোনলন িসলা, প্রিরীরা অে য, 

বাগাডনর িানলর টুনপ থ ডল নেন্দেডলন। োরে িযানর িডন 

েডরনছডলন নেননই বাগাডনর িানল। 

যকি িোধান! (যলিন ২) 

বাইভবভলর েল্প (যলিন ২)  

নর্ি ুনিডির পনুরুত্থান 

বাইভবল যথভক: েসথ ২৮; জন ২০:৬-৯ 

নিষযডের নবন্দস্মে েডর, নর্ি ুোডেরডে থর্সব নবষয় সম্পডেয িনবষযদ্বানী েডরনছডলন 

ো  টা িুরু িডলা! নর্ি ুনবশ্বাস ােেোর স্বীোর িডলন, অেযািানরে িডলন এবং 

কু্রিনবদ্ধ িডলন। নেননেন পর, খুব সোডল ইিুনে ধি যর্াজে প্রিরীডের সডে এে 

থগাপন তবিডে নিনলে িডলন। প্রিরীরা েখন জানাডলন, থসখাডন িয়ংের এেটট 

িূনিেম্প সং টটে িডয়ডছ। প্রিুর পক্ষ থেডে এেজন থফডরিো ননডি থনডি এডলন 

এবং পােরটট সনড়ডয় নেডলন এবং োরপর থেডে নেনন থসটটর উপর বডস আডছন। 

বরডফর িডো সাো োপডড় োর িরীর থেডে থর্ন আডলা টিেডর পড়নছল। োছাড়াও 

োরা থেিন িয় থপডয়নছডলন, িূনি নেিাডব থেেঁ ডপ উডিনছল, োরা নেিাডব জ্ঞান 



িানরডয় িাটটডে লুটটডয় পডরনছডলন োও োরা বলডে লাগডলন। ইিুনে ধি যর্াজে এেটট পনরেেনা গ্রিে েরডলন, 

োরা প্রিরীডের বড় অংডের অে য  ুষ নিডসডব প্রোে েরডলন এবং োডের নিেযা েো ছড়াডে বলডলন। োডের বলডে 

বলা িডলা, “োর অনুসারীরা রাডে থসখাডন এডসনছডলন এবং আিরা র্খন  ুনিডয় নছলাি, েখন োডে োরা িুনর েডর 

ননডয় থগডছ। এরপর ঐ ধি যর্াজে োডের আশ্বাস্ত েডরন, গিন যর এ সম্পডেয জানডে পারডল বা োরা থোডনা নবপডে 

পড়ডল নেনন োডের রক্ষা েরডবন। 

র্খন থিনর ও থিনর েবডর থগডলন, থফডরিো ঐ নারীডের বলডলন, “িয় থপয় না, োরে আনি জানন েুনি নর্িুর 

থখা েঁজ েরডছা, র্াডে কু্রিনবদ্ধ েরা িডয়ডছ। নেনন এখাডন থনই। োডে েুডল থনয়া িডয়ডছ, নেনন থর্িাডব থোিাডের 

বডলনছডলন। এডসা, থেডখ নেনন থোোয় িডুয় আডছন। োরপর োড়াোনড় োর অনুসারীডের নগডয় বডলা: ‘োডে িেৃ 

অবস্থা থেডে জীনবে েরা িডয়ডছ এবং এখন নেনন গযানলনলর পডে। থর্খাডন থোিরা োডে থেখডে পাডব। নারীরা 

েবরস্থান থেডে থেৌডড় থবনড়ডয় থগডলন অনযডের সব জানাডে, েখন নর্ি ুোডের সািডন উপনস্থে িডলে এবং 

বলডলন, “িডুিো, িয় থপয় না। র্াও আর আিার িাইডের বডলা গযানলনলডে থর্ডে; থসখাডন োরা আিার থেখা 

পাডব।” নপটার ও জন ননডজরাই থেখডে িাইডলা এবং োরা থেৌডড় েবরস্থাডন িডল থগডলা। থিেডর উেঁনে নেডয় োরা 

িাোর োপড় এবং পট্টবস্ত্র সিুরিাডব িােঁজ েরা অবস্থায় থেখডে থপডলা। োরা র্খন প্রিাে থেখডলা, োরা নবশ্বাস 

েরডলা এবং জানডে পারডলা থর্, নর্ি ুিেুৃয থেডে থজডগ উডিডছন! 

বযবহাসরক (যলিন ২)  

আনি র্খন িডন েরডবা সবনেছু থিষ িডয় র্াডে ইশ্বর েখনও আিাডের সডেই আডছন।   

যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ২)  

“ঈশ্বর নবশ্বস্ত; নেননই থসইজন র্া েঁর দ্বারা থোিরা ো েঁর পুত্র আিাডের প্রিু র্ীি ুিীডষ্টর সিিাগীো লাডির জনয আিুে 

িডয়ছ।” েনরন্থীয় ১:৯ 

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ২)  

এিন এেটা সিডয়র েো বডলা, র্খন িডন িন্দেল সব নেছু থোিার নবপডক্ষ িডল র্ান্দেল, নেনু্ত থিষ পর্ যন্ত ো 

িাডলা নেছুডে রূপান্তনরে িডলা। এ জনযই ঈশ্বর থোিাডের গুরুত্বপূে য অডনে নেছু নিনখডয়ডছন। 

 

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ২)  

আিরা এই থলসডন ঈশ্বর সম্পডেয নে নিখলাি? ঈশ্বর িান, আিরা থর্ন নর্িুর 

সম্পডেয এবং থেন আিরা পনৃেবীডে এডসনছ ো জানন। 

ফান র্াইে! (যলিন ২) 

যেে (যলিন ২)  

ক্লাসরুডি থবলুডনর সোর 

নিক্ষােীডের েইু িাডগ িাগ েরুন, র্ারা েইু সানরডে থিয়াডর বা থিডঝডে বসডব, োডের িডধয েরূত্ব োেডব প্রায় ১ 

নিটার, উিয় েল থেডে থখডলায়ার পনরবেযন েরুন। উিয় েডলর থপছডন থগাল থপাি এেঁডে বা ননধ যানরে েডর নেন। 

িধযবেী স্থাডন টস েডর থবলুন থছডড় নেন। পুডরাটা সিয় থখডলায়ারডের বডস োেডে িডব। এই থখলার উডেিয 

িডলা- থবলুনটটডে থিডঝডে থফলা এবং থগাল েরা। সোডরর িডোই, থবলুনটট সীিানায় লাগডল েলডনো থবলুনটট 

ননডয় পুনরায় থখলা িুরু েরার জনয অপর েলডে প্রোে েরডবন।  

আভলাচনা (যলিন ২)  
(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের থক্ষডত্র) 



1. অনুসারীরা লুনেডয় নছল, োরে োরা র্ীি ুনিডির িেুৃয সম্পডেয িুল বডুঝনছল। থোিাডের নে িডন িয়, 

িানুষ নেিাডগ ঈশ্বডরর েো িুলিাডব বুঝডে পাডর? েুনি নেিাডব জানডে পাডরা, বাইডবল েুনি সটিেিাডব 

বুঝডে থপডরডছা নেনা?  

বাইডবল িাডলািাডব বুঝডে েেৃযপডক্ষর সািার্য নাও। ননন্দিে িডয় নাও, বাইডবডলর থোডনা এেটট নননেযষ্ট অংডির 

অে য অনয থোডনা অংডির সডে সাং নষ যে িডয় র্াডে নেনা 

2. ঐ প্রিরীডের ঈশ্বডরর েো প্রোি েরা থেডে নবরে রাখার জনয িাপ থেয়া িডয়নছল। িানুষডে ঈশ্বডরর 

েো বলডে নগডয় েুনি থেিন িাপ অনুিব েডর োডো?  

বাচ্চাডের থসই সব ইসুয ননডয় েো বলডে নেন, র্খন োডের বনু্ধরা োডের খুব থবনি িাডলা িওয়া বা খবু থবনি ধানি যে 

আিরে েরা ননডয় নবদ্রপু েডর বা িাপ থেয়ার িডো আিরে েডর, র্েক্ষে পর্ যন্ত োরা এেই েো 

পুনরাবনৃত্ত েরা িুরু েডর োর আগ পর্ যন্ত এই আডলািনা িলডে নেন। স্বাে যপরো ও ননডজডের 

খুনি েরার জনয আিরা নেিাডব থিের থেডে িাপ অনিুব েনর, ো ননডয়ও আডলািনা েরুন। 

অপ্রডয়াজনীয় োর্ যেলাডপ অংি থনয়া খুব সিজ নেনু্ত অনেনরিিাডব থসগডুলাডে ঝুেঁ ডে পড়া 

নবপে থেডে আনডে পাডর। পনরবাডরর িাপ ননডয়ও আডলািনা েরুন। অডনে আত্মীয়-স্বজন 

র্ীিুডে ননডয় েো বলাডে পছি েডর না, অেবা অডনে সিয় োরা ধিীয় থোডনা অনষু্ঠাডন 

থর্াগ থেয়ার জনয পীড়াপীনড় েডর। এই সব িাডপর থক্ষডত্র িারসািয আনা, আিাডের িারপাডির িানুষডের 

িাডলাবাসা, অনযডের প্রনে সম্মান থেখাডনা এবং এেই সিডয় ঈশ্বডরর প্রনে নবশ্বস্ত োো খুব গুরুত্বপূে য। 

3. অনুসারীডের বােযা থেয়ার জনয ঈশ্বর নারীডের থবডছ ননডয়নছডলন। অনুসারীরা োডের েো না িুনডল নে 

িডে পারডো? আিরা নেিাডব ননন্দিে িডে পানর, অনযডের োডছ আসা থোডনা বােযা থর্ন আিরা থপডে 

থোডনািাডব নিস না েনর? 

িাডিয নারীডের উপনস্থনের িডো নবেনেযে ইসুয ননডয় বাচ্চাডের েো বলডে নেন। িাডিয নারীডের অবস্থান সম্পডেয 

োডের নেছু সিয় আডলািনা েরডে নেন। োরপর Ephesians 4 এবং I Corinthians 12 ‘র উদৃ্ধনে টানুন থর্খাডন ঈশ্বর 

নিন্ননিন্ন িানুষডে নিন্ননিন্ন উপিার নেডয়ডছন এবং আিরা র্নে সব িানডুষর েো না িুনন, েডব ঈশ্বডরর অডনে 

বােযা থেডে আিরা বন্দিে িডে পানর। 

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর (যলিন ২)   

 

লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ২)  

নিক্ষােীডের সািডন নেনটট লেুাডনা ন্দজননস উপস্থান েরুন: থসগডুলার িডধয এেটট ন্দজননস লুোডনা নেনু্ত খুেঁডজ 

পাওয়া সম্ভব, এেটট ন্দজননস লুোডনা নেনু্ত খুেঁডজ পাওয়া সম্ভব নয়। আর আডরেটট ন্দজননস লুোডনা এবং থসটট ননডজ 

ননডজই স্থানান্তনরে িডে পাডর। এডে আডরা িজার নিডসডব উপস্থাপন েরডে ক্লাসরুডির আনাডি োনাডি নেছু 

ন্দজননস লুনেডয় রাখডে পাডরন। (ইউটটউডব নবস্তানরে থেখুন) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/


 --[ যকি ৩ ]-- 

িূত্র! (যলিন ৩) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ৩)  

জাহাজ যথভক োনষুভক যফভল যেয়ার যকি  

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ৩)  

বে যনাোরী: গেটট োেননে নেনু্ত ননডেযাষীডের রক্ষা েরার জনয নেছু নাি ও স্থান পনরবেযন েরা িডয়ডছ।  

েযাডেন: আনি এেটট নরডপাটয েরডে িাই। 

থোি গােয: টিে আডছ। অস্বািানবে থোডনা নেছুর জনয নরডপাটয েরার জনয সুনননেযষ্ট নেছু ফি য রডয়ডছ। আপনার 

থোনটট প্রডয়াজন? 

েযাডেন: বযন্দির পাননডে পডর র্াওয়া। 

থোি গােয: টিে আডছ, আপনারা নে োডে উদ্ধার েরডে থপডরনছডলন? 

েযাডেন: না জনাব, আিরা োডে উদ্ধার েরডে পানরনন। 

থোি গােয: ঐ সিয় আবিাওয়া থেিন নছল? আপনারা নে েডূর্ যাডগর িডধয পডরনছডলন? 

েযাডেন: ন্দি জনাব, এটা আিাডের সবাইডে প্রায় গ্রাস েডর ননডয়নছল। 

থোি গােয:  টিে আডছ। আপনারা নে জািাজ িানরডয়ডছন? আপনন র্নে জািাজ ও েিীডের 

িানরডয় োডেন েডব এই ফি যটট পূরে েরডে পাডরন। 

েযাডেন: নেনন এেজন র্াত্রী নছডলন। 

থোি গােয: ওি, আো। োিডল আপনাডে আডরা এেটট অনেনরি ফি য পূরে েরডে িডব, থর্ন ননিে বযন্দির 

সম্পডেয আপনন োর পনরবারডে অবনিে েরডে পাডরন, োর বযন্দিগে নেছু নছল? 

েযাডেন: নেনু্ত নেনন সনেয সনেয িারা থগডছন নেনা আনি ো ননন্দিে নই।  

থোি গােয: োর িাডন, িয়ংের ঝডড় আপনারা োডে িানরডয় থফডলডছন, োই নয় নে? 

েযাডেন: িযা, নেনু্ত এটা নছল ঝডড়র টিে থিষ িুিুে য।  

থোি গােয: আপনারা নে োডে খুেঁডজ পাওয়ার থিষ্টা েডরনছডলন? 

েযাডেন: োর োডছ র্াওয়ার আডগ নেনন থর্ন িিাৎ েডর অেৃিয িডয় থগডছন... 

িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ৩)  

সূত্র নিডসডব এই সািগ্রীগডুলা ক্লাডস আনডে িডব: িাছ ধরার বরনি। 

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ৩)  

 
ননডনডিি’র িিরটট থেড় লাডখরও থবনি জনসংখযা নছল, আডরা নছল 

অসাধারে রাজপ্রসাে এবং প্রাে যনার জায়গা। নছল নবিালাোর থেয়াল 



ও টাওয়ার। আধুননে এই ছনব গুডলাডে প্রািীে ননডনডিি’র থেয়াল থেখা র্াডে। 

নেছু স্থান পুনরায় তেনর েরা িডয়ডছ। (থগাপন রিসয উডমািন: ননডনডিি িডে থসই 

জায়গা থর্খাডন ঈশ্বর থজানািডে পাটিডয়নছডলন।) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ৩) 

 

থগাপন রিসয উডমািন: থনৌোর ওপর এেটট পািা থখলার ছক্কা, থর্খাডন নানবেরা 

োডের ’িাগয র্ািাই’ েডরডছ, ঝডড়র থি  সডর র্াডে, োরে ঝডড়া আবিাওয়া িান্ত 

িডয় এডসডছ।  

যকি িোধান! (যলিন ৩) 

বাইভবভলর েল্প (যলিন ৩)  

যজানাহ   

বাইভবল যথভক: যোনা ১ 

ননডনডিি িিডরর ঈশ্বডরর িূনি িানুষ নছল পাপািাডর নলপ্ত এবং ঈশ্বর থজানািডে 

ননডেযি নেডলন োডের সেেয েরডে। ঈশ্বর থিডয়নছডলন োডের পাপািার বন্ধ েরডে। 

নেনু্ত ঈশ্বরডে অনুসরে না েডর, থজানাি পানলডয় র্াওয়ার নসদ্ধান্ত ননডলন এবং এেটট 

জািাডজ েডর েডূর িডল থগডলন। থজানাি িুডয় পরডল জািাডজর কূ্ররা থেখডলন েুিুল 

ঝড়  ননডয় আসডছ। েডয়ে  ো পর েযাডেন থজানািডে থপল এবং োর োডছ 

জানডে িাইডলা, এডো ঝডড়র িডধযও থস নেিাডব  ুিান্দেল। জািাডজর েিীরা বুঝডে 

পারনছল, থর্ জািাজটা েুবডে বডসডছ, োই োরা জানডে িাইডল, থেন ঈশ্বর এিন ঝড় 

পাটিডয়ডছন। থে এই েুডর্ যাগ বডয় এডনডছ ো জানডে োরা ননডজডের িাগয পরীক্ষা েরডলা, এবং জানডে পারডলা 

এর োয়িার থজানাি’র। োরা পনরনস্থনে আডরা িাডলািাডব বুঝডে িাইডলা, থজানাি োর থোষ স্বীোর েরডলা এবং 

ননডজডে পাননডে থফডল থেয়ার জনয নেনন োডের অনডুরাধ েরডলন। জািাডজর েিীরা এিন ননষু্ঠর আিরে েরডে 

িাইডলা না, োই োরা জািাজটট েূডল ননডয় নিড়াডে িাইডলন। নেনু্ত োরা এিন িয়ংের ঝডড়র প্রডোডপ পরডলন 

থর্, নসদ্ধান্ত ননডে বাধয িডলন থজানািডে পাননডে থফডল থেয়ার। থজানাি পাননডে পডর র্াওয়ার সডেসডে ঝড় 

থেডি থগডলা… এবং জািাজটট থিষ পর্ যন্ত থবেঁডি র্ায়! নেনু্ত থজানাি র্খন েীডরর নেডে সাোর োটনছডলন এেটট বড় 

িাছ এডস োডে নগডল থফলডলা। নেননেন-নেনরাে থজানাি ঐ িাডছর থপডট োটাডলন, এ সিয় নেনন িুধু প্রাে যো 

েডর োটাডলন। নেনন ঈশ্বডরর ক্ষিা প্রাে যো েরডলন, নেনন িুল স্বীোর েডর এরপর থেডে ঈশ্বডরর েো থিডন িলার 

প্রনেশ্রুনে নেডলন। ঈশ্বর থজানাি’র প্রাে যো গ্রিে েরডলন, নবিাল ঐ িাছটট িুেনা িূনিডে এডস নিেঁ ডড় েুইিাগ িডয় 

থগডলা। 

বযবহাসরক (যলিন ৩)  

র্খন আনি আিার েৃে পাপািার সম্পডেয বঝুডে পারডবা, েখনই আনি ঈশ্বডরর োডছ ক্ষিা প্রাে যো েরডবা  এবং 

এটট বন্ধ েরুন।    



যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ৩)  

“োই আপনারা িন-নফরান এবং ঈশ্বডরর োডছ নফডর আসনু, থর্ন আপনাডের পাপ িডুছ থেওর্া িয়।,”  নিষযিনরে 

৩:১৯ 

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ৩)  

এই সপ্তাডি থোিার থোডনা িুল র্া েুনি অনযডে জানাডে িাওনা ো ননডয় খুব থবনি সংডবেনিীলো থেখাও। ঈশ্বডরর 

োডছ থসই িুডলর জনয ক্ষিা প্রাে যনা েডরা। এবং ঈশ্বডরর োডছ সািার্য িাও, নেনন থর্ন থোিাডে থোডনা নেছু েডর 

থফলার আডগ ো ননডয় িাববার সুডর্াগ থেন। 

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ৩)  

এই থলসন থেডে আিরা ঈশ্বর সম্পডেয নে জানলাি? ঈশ্বর িান, োর 

থেখাডনা পডে িলা থলােরা সিজ জীবন নয়, বরং োর থেখাডনা পডে অটুট 

োেুে। 

ফান র্াইে! (যলিন ৩) 

যেইে (যলিন ৩)  

িাডছর থলজ 

প্রনেটট নিক্ষােীডে এেটট থিাজা নেন (সেুা, েনড়, োগজ বা োপড় িডলও িলডব) এবং থসগুডলা োর থপছডনর 

পডেট বা থোিডর  ুনেডয় রাখডে বলুন। এই থগইডির উডেিয িডলা ননডজরটা রক্ষা েডর অনয থখডলায়ারডের ‘থলজ’ 

ধরা। থর্ থখডলায়ার ননডজর থলজ িারাডব োডে েখনই বডস পরডে িডব, নেনু্ত অনয থোডনা থখডলায়ার োর খুব োডছ 

িডল আসডল, থলজিীন থখডলায়ার োর থলজটট নছননডয় ননডে পারডব এবং নেুন থলজ ননডয় থখলায় পুনরায় অংি 

ননডে পারডব। 

আভলাচনা (যলিন ৩)  
(েুলনািূলে বাড়ন্ত নিক্ষােীডের জনয) 

1. নলউে ১১:৩০ আিাডের থজানাির সডে নর্িুর েুলনা েরডে বডল, থজানাি ও র্ীিরু সডে েুনি েেটট নিল 

খুেঁডজ পাও?  

নিক্ষােীডের ননডজর নিন্তা প্রোি েরডে নেন। োডের থজানাির গে পড়ডে নেন এবং োডের উত্তর গ্রিে েরুন। 

থসডক্ষডত্র নেছু িালো সূত্রও োডের ধনরডয় নেডে পাডরন। নেছু নিডলর উোিরে ননডি থেয়া 

িডলা: 

• েবর বা িাডছর থপডট নেন নেন 

• ঈশ্বডরর বােযা প্রিার েরা 

• েী য র্াত্রা 

• ঝডড়র রাডে থনৌোয় অবস্থান 

• ঝড় োিা 

• ক্ষিা প্রাে যনা েরডে থিখাডনা 

• ননরপরাধ বযন্দিডে িেযার পর আসল খুননর িাে থধায়ার থিষ্টা 

• ঈশ্বডরর েৃটষ্ট থেডে ননব যানসে িওয়া  

• িিডর গাছ োটা 

2. ঈশ্বডরর আডেি অনুসরে বা অবডিলার থক্ষডত্র েুনি থোন থোন পাে যেয থেখডে থপডয়ডছা?  



এেনেডে, োরা এেই রেি, োরে োরা এেই উডেডিযর জনয োজ েডর থগডছন। োই থোডনািাডবই আনি 

থোডনা পাে যেয থেনখনন। এটা অবিযম্বিাবী, বাইডবল থেডে আিরা থজডননছ ঈশ্বর আিাডের হৃেয় ও উডেিয 

সম্পডেয িাডলািাডবই অবগে আডছন। নেনু্ত, নেছু নেছু সিয় আিরা আিাডের আিরডের জনয নবনিন্ন অজিুাে 

তেনর েনর, আিরা প্রায়ই বনল, অিুে োডজর জনয আিরা োয়ী নই, োরে আিরা ো েরডে িাইনন। আর 

নিক্ষােীডের এই নবষডয় আডরা আডলািনার সুডর্াগ নেন।  

3. থোন োজগডুলা ক্ষিার অডর্াগয অপরাধ? 

নবনিন্ন অপরাধিূলে োর্ যক্রি সম্পডেয আপনার নিক্ষােীডের সডে েো বলুন। থর্িন- নসনরয়াল নেলার, োউডে 

অপিান বা অপেস্ত েরা, উপিাস েরা, বা অনয থোডনা পাপোজ, থর্খাডন বযন্দি িাডলা থোডনা উডেিয ননডয় ো 

েডর না। র্ারা নিিুডের োডছ িােেদ্রবয নবন্দক্র েডর োডের বযাপাডর? (থজানাি োর থলােডের জনয ঈশ্বডরর োডছ 

ক্ষিা িাননন। নেনু্ত ঈশ্বর পরি ক্ষিািীল, নেনন োডের সবাইডে ক্ষিা েডর নেডয়নছডলন।) 

সশক্ষাথী পষৃ্ঠার উত্তর (যলিন ৩)   

 

লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ৩)  

নিক্ষােীডের এেটট িাি যডিডলা আইলযাে বানাডে বলুন। িাি যডিডলা থেডট োর সডে টুেনপে জডুড় নেডয় থসটট 

থবনসডন পাননডে রাখুন। পাননডে সিুডদ্রর সডে েুলনা েরুন। িাি যডিডলাটট এেটট স্বে োেঁি নেডয় থ ডে নেন। আডরা 

িজার নেছু েরার জনয, িাছ ও অনযানয ন্দজননসও এেঁডে নেডে পাডরন। (নবস্তানরে ইউটটউডব থেখুন) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/


 --[ যকি ৪ ]-- 

িূত্র! (যলিন ৪) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ৪)  

পসরচয়হীন িাহােযকারীর যকি  

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ৪)  

বে যনাোরী: এই গেটট োেননে নেনু্ত ননডেযাষডের রক্ষা েরার জনয নেছু নাি ও স্থান থগাপন রাখা িডয়ডছ।  

পুনলি: ক্ষিা েরডবন, আনি এবং আিার সিডর্াগী আপনাডে নেছু প্রশ্ন েরডে িাই। 

পেিারী: অবিযয়ই অনফসার, আপনন নে জানডে িান? 

পুনলি: গেরাডে আিরা িাইওডয়ডে এেটট েু যটনার নরডপাটয থপডয়নছ। থসখাডন এেটট গানড় 

এেজন বযন্দিডে িাপা নেডয় পানলডয় থগডছ। 

পেিারী: ওি, এই জডনযই আনি িাইওডয়ডে এোেী ভ্রিে েনর না। আপনারা অনফসাররা 

থসখাডন সংখযায় খুবই েি আর ওই সি েবুতৃ্ত থসখাডন প্রিুর। 

পুনলি: [সিডর্াগীর নেডে োনেডয়] আনি থো েবুডৃত্তর বযপাডর নেছু বনলনন, েুনি বডলডছা? 

২য় পুনলি: না, অবিযয়ই আনি এ বযাপাডর নেছু বনলনন।  

পুনলি: আপনন নেিাডব জানডলন থর্ োরা েবুতৃ্ত নছল? আপনন গে রাডে থোোয় নছডলন আিাডের বলডবন? 

পেিারী: েী যশ্বাস থফডল, আনি গে রাডে আিার আত্মীয়ডের থেখডে নগডয়নছলাি এবং গে রাডে আনি থিডট  ডর 

নফরনছলাি, থর্ন খুব থিাডর উডি আনি োডজ থর্ডে পানর। 

পুনলি: আি, থো েুনি োল রাডে িাইওডয়ডে নছডল? 

পেিারী: ন্দি জনাব। 

পুনলি: আপনন নে ১৮০ থসনেনিটার লম্বা, িাঝানর গড়ডনর থোডনা থলােডে থেডখনছডলন, থর্ িানুষ িারার জনয 

রাস্তার পাডি  রুনছল? 

পেিারী: না, িয়ডো বা, আনি নেছু এেটা থেডখনছলাি, েডব আনি োডে খুব িাডলািাডব থেখডে পানরনন। 

২য় পুনলি: [থনাটবেু খুডল এেটট থনাট ননডলন] 

পুনলি: আপনন োডে থেডখননন, নানে থেখডে িাননন? 

পেিারী: থেখুন, আিার োড়া নছল, আিাডে োডজর জনয িাপ নছল এবং নেনন নে েরডছন ো থেখার িডো আিার 

িাডে পর্ যাপ্ত সিয়ও নছল না। নেনন র্নে আিাডে থেডে বসডেন, েডব নে িডো? আর এেবার র্নে থেডেই বসডেন, 

েডব আিার েেক্ষে সিয় নষ্ট িডো ো থে জাডন। 

২য় পুনলি: িা িা িা িা, নেনন সািার্য েরডে িাননন, োরে োর সিয় নষ্ট িডব, িা িা, খুব িজার থো, থো আপনাডে 

নে োো িডয়নছল?  

পেিারী: নেছু িডন েরডবন না, নেনু্ত থসটা গুরুত্বপূে য নছল না। 

পুনলি: আো, আপনাডে আর থোডনা প্রশ্ন েরার থনই। আিরা নে প্রডয়াজন িডল আপনার সডে আবার থর্াগাডর্াগ 

েরডে পানর? 

পেিারী: অবিযয়ই, আনি আপনাডের সিডর্ানগো েরার জনয প্রসু্তে। 

২য় পুনলি: [অনবশ্বাডসর সডে পেিারীর নেডে োোডলন] 



িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ৪)  

সূত্র নিডসডব ক্লাডস এইসব বসু্তগে সািগ্রী আনডে িডব: বযাে-

এইে। 

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ৪) 

 

এেটট িাসপাোডলর থগডট র্াওয়া, এখনোর থর্ডোডনা সাধারে 

িাসপাোডল থগডলই িলডব। (থগাপন ইনেে: িাডলা সািানরটানরা 

আক্রান্ত বযন্দিডে সািাডর্যর জনয থোোয় পািাডে পারডো) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ৪) 

 

থগাপন ইনেে: খানল বযাগ ও নেছু েডয়ন রাস্তায় পডড় আডছ, োরে এে 

বযন্দি োোনের েবডল পডরনছডলন, রাস্তার অপর পাডি র্াজে ও 

ফানরনসর ২ থজাড়া পাডয়র ছাপ, আিে বযন্দির িরীডরর ছাপ, নর্নন েখন 

থসখাডন নছডলন না। 

যকি িোধান! (যলিন ৪) 

বাইভবভলর েল্প (যলিন ৪)  

োভলা িাোসরর্ান  

বাইভবল যথভক: সলউক ১০:২৫-৩৭ 

এেজন আইন নবডিষজ্ঞ র্ীিুডে পরীক্ষা েরডে এেটট ধা েঁধার িডধয থফলডলা "নিরন্তন 

জীবডনর জনয আিার নে েরা উনিে?" র্ীি ুউত্তর নেডলন: 'থোিার হৃেডয়র পূে য 

িাডলাবাসা, আত্মা ও সব িন্দি, িডনাডর্াগ নেডয় ঈশ্বডরর প্রাে যনা েডরা,'; এবং, 'থোির 

প্রনেডবিীডে ননডজর িডন েডরই সািার্য েডরা।’ ঐ নবডিষজ্ঞ েখন ননডজডে সটিে 

প্রিাে েরার জনয বলডলন, “প্রনেডবিী োরা?” প্রনেডবিীডের োনলো তেনর না েডর 

র্ীি ুএেটট গে থিানাডলন। 

থজরুজাডলি থেডে থজনরডিাডে র্াওয়ার পডে এেজন িানষু এেেল োোডের 

েবডল পডড়নছল, োডে আধ-িরা থরডখ োর োপড়ডিাপড় সি সব সািগ্রী ননডয় 

োোেরা পানলডয় র্ায়। উলে অবস্থায় ধুলার িডধয রিাি ও েবু যল অবস্থায় পডড় 

োো অবস্থায় আিে ঐ বযন্দি রাস্তার অপর পাি নেডয় এেজন ধি যর্াজেডে আসডে 

থেখডলন। নেছুক্ষে পডরই অনিজাে পনরবাডরর (থলনিটটস) আডরেজন বযন্দিডে থিডট আসডে থেখডলন নেনন। 

নেনু্ত আিে বযন্দির থিাডখ থিাখ পড়ডেই েরূ থেডেই োরা িডল থগডলন। েখন এেজন নবডেিী, র্ার িরীডরর 

জািাোপড় থনাংরা, র্াডে প্রাে যনার জনয িাডিয  ুেডে থেয়া িয়নন (এেজন সািানরটান) আিে বযন্দিটটডে থেখডলন 



এবং েখন োর প্রনে খুব িায়া িডলা। ঐ নবডেিী েিডে ো েঁড়াডলন, োর িুশ্রুষা েরডলন, োডে ননেটবেী এেটট 

সরাইখানায় (থিাডটল) ননডয় থগডলন, এবং োর সম্পূে য খরি বিন েরডলন: সরাইখানার খরি এবং োডে র্ত্ন েরার 

জনয আডরেজন বযন্দির খরি। 

"োোেডের েবডল পড়া বযন্দির োডছ োডের নেন জডনর িডধয থে থবনি প্রনেডবিী নছল বডল েুনি িডন 

েডরা?" আইন নবডিষজ্ঞ উত্তর নেডলন, "র্ার োর প্রনে েয়া িডলা। " র্ীি ুবলডলন, "র্াও োই েডরা। "   

বযবহাসরক (যলিন ৪)  

োভলা িাোসরর্াভনর েভতা হভত হভল আোভক িবার প্রসত েয়াশীল হভত হভব।    

যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ৪)  

“আনি এেো বলনছ, োরে র্া েঁরা থোিাডের িালবাডস থোিরা র্নে থেবল োডেরই িালবাস, েডব থোিরা 

নে পুরস্কার পাডব? ের আোয়োরীরাও নে োই েডর না?” িনে ৫:৪৬ 

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ৪)  

এিন এেজনডে খুেঁডজ থবর েডরা থর্ থোিার বনু্ধ নয়, নেনু্ত োডের প্রনে বনু্ধসুলি আিরে েডরা। েুনি সু্কল থিডষ 

োডের থখলার জনয আহ্বান েরডে পাডরা বা থোিার েুপডুরর খাবার সিয় োডেরডে োওয়াে নেডয় থেডে আনডে 

পাডরা। 

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ৪)  

আিরা এই থলসন থেডে নে নিখলাি? ঈশ্বর িান, আিরা সবাইডে সিডর্ানগো 

েনর। 

ফান র্াইে! (যলিন ৪) 

যেইে (যলিন ৪)  

বনু্ধডে থছা েঁয়া 
এই আউটডোডরর থখলার জনয েিপডক্ষ ৬ জন প্রডয়াজন (এর থিডয় থবনি িডল িাডলা!) িুরু েরডে এেজন 

বযন্দিডে “It” িডে িডব এবং অপরজনডে রানার িডে িডব। বানে সবাই এেজন বনু্ধ খুেঁজডব, িাে ধরডব এবং থখলার 

িাডির িারনেডে ছনড়ডয় র্াডব। "It" োরপর রানারডে থছাডব। রানার োডে ছুডয় থফলার আডগই েুইজন বনু্ধ সডে 

িাে থিলাডব। রানার বনু্ধ পাওয়ার সডে সডে অপর পাডির বনু্ধ রানাডর পনরেে িডব। রানার র্নে োডে ছুেঁ ডয় থফলার 

আডগ থোডনা বনু্ধর সডে সংর্ুি িডে না পাডর, েডব থস “It” এ পনরেে িডব এবং “It” রানাডর পনরেে িডব।  

নপ্র-সু্কডলর থক্ষডত্র: বনু্ধডত্বর জাল 

বাচ্চারা থগাল েডর থিডঝডে বসডব। এেটট বড় সুোর বল এেটট বাচ্চার নেডে থফলা িডব, এবং প্রশ্ন েরা িডব, 

“আনি সবডিডয় খুনি র্খন?”  ঐ বাচ্চা উত্তর থেয়ার পর, সেুার বলটট আডরেজনডে থেয়া িডব এবং এেইিাডব 

ন্দজজ্ঞাসা েরা িডব, “আনি সবডিডয় খনুি র্খন?” এিাডব বলটট োডের নেডে গনড়ডয় নেন; সব নিিু উত্তর েরা পর্ যন্ত 

এিাডব িালাডে োেুন। নিিুরা র্নে িজা থপডয় র্ায়, েডব প্রশ্নটট নেছুটা  নুড়ডয়ও েরডে পাডরন “আিার সবডিডয় 

েষ্ট লাডগ র্খন?”  এবং বলটট এিাডব পাস িডে োেডব। র্খন থখলা থিষ িডয় র্াডব েখন সব বাচ্চাডে ো েঁড় েনরডয় 

োডের পরেডরর িাে িি েডর ধরডে বলুন। এিাডব োডের বনু্ধডত্বর জাল সটৃষ্ট েরার নিক্ষা নেন। 

আভলাচনা (যলিন ৪)  
(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের জনয) 

1. সু্কডল নেুন থোডনা নিক্ষােীর োডছ েুনি নেিাডব প্রনেডবিী িডে পাডরা? অেবা থোডনা নিকু্ষডের োডছ? 

অেবা থোিাডে নবরি েডর এিন থছাট িাই-থবাডনর োডছ? 



নিক্ষােীরা নেিাডব ননডজরা ননডজডের সিডর্ানগো েরডে পাডর থস নবষডয় আডলািনা েরুন, 

এিননে োরা থস নবষডয় আগ্রিী না িডলও, বা অনয নিিুডে জনসম্মুডখ সািার্য েরডে নগডয় 

োরা থেিন ঝুেঁ নের িডধয পড়ডে পাডর োও বলুন। থছাট িাই-থবানডে র্ত্ন েরাও েডো েটিন 

ো ননডয় আডলািনা েরুন। 

2. নবখযাে িানুষরা নেিাডব ননডজডের ননডেযাষ প্রিাে েডরডছন। োরা এিন পনরনস্থনের 

িুডখ পড়ডল োডের ঈশ্বডরর প্রনে ও প্রনেডবিীডের প্রনে িাডলাবাসা নেিাডব প্রোি 

েডরন? 

রাজনীনেে, সেীেনিেী, থখডলায়ার এবং অনিনয়নিেীরা খারাপ আিরে েডর প্রায়ই সংবাে নিডরানাি িয়। নিিুডের 

োডছ পছিীয় এেটট িনরত্র েুডল ধরুন ও োর বযবিার ননডয় আডলািনা েরুন। নিিুরা র্নে আডলািনায় অংি থনয়, 

োিডল ওই িনরডত্রর উিয় নেে ননডয়ই আডলািনা েরুন, এরপর ঐ আডলািনা এিন নেডে থটডন ননন, থর্ন নিিুরা 

বুঝডে পাডর ঈশ্বডরর িাডলাবাসা থপডে নিিুডের থেিন আিরে েরা উনিে। প্রেডিই খবু িাডলা উত্তর থপডয় র্াডবন 

এিনটট আিা েরডবন না। নেনু্ত োরপরও আডলািনা িানলডয় ননন। 

3. আডলািনা েরুন সাম্প্রনেে থোডনা  টনা ননডয় থর্খাডন থেউ োউডে সািার্য েরডে নগডয়ডছন নেনু্ত 

প্রিনলে ননয়ি োডে িাঙডে িডয়ডছ। 

আপনন সু্কডলর থোডনা ননয়ডির বযপাডর েো বলডে পাডরন। অেবা পুনলডির থোডনা আইন, িাডিযর থোডনা ননয়ি, র্া 

আসডল পডরাপোডরর থক্ষডত্র অে যিীন বডল িডন িয়। থর্িন: র্খন ক্লাস ধরডে োড়ািুড়া েরডে নগডয় আপনন সু্কল 

িডলর সািডন থেৌড় নেন্দেডলন নেনু্ত প্রিনলে ননয়ডি এটট েরা ননডষধ। অেবা এেটট ইডরজার নেনডে নগডয় প্রডশ্নর 

সম্মুনখন িডে িডল, অেবা োড়ািুড়া েডর থেয়াল টপডে সু্কডল থর্ডে নগডয় থসাডয়টার নছেঁডড় থগডল এবং বাসায় নগডয় 

থসাডয়টাডরর োরডে বো িুনডে িডল। 

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর (যলিন ৪)   

 

লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ৪)  

এই পরীক্ষডের সািাডর্য পনরডপ্রনক্ষে নবডবিনা েরডে সািার্য েরডব, এবং থোডনা 

পনরডপ্রনক্ষে নেিাডব থোডনা  টনার েৃটষ্টিনেই পনরবেযন েডর নেডে পাডর োও বুঝডে 

সািার্য েরডব। এই েুটট থরখার নেডে োোও, এবং এডের বড়-থছাট িডন িডলও এরা 

আসডল সিান। নদ্বেীয় ধারোটট িডে- আয়েডক্ষডত্রর িডধয সিান্তরাল থোডনােুনন 

থরখাগুডলাডে স্বািানবে েৃটষ্টডে থোোডোনে বডল িডনই িয় না। েৃেীয় উোরিে িডলা- 

এেটট নিিু ও এেটট ইেুডরর ছনব, েটুটর িাডঝ এেটট নবি ুআডছ। ওই নবিডুে নাে 

রাখডল িডন িডব ইেুরটট নিিুটটর আডরা োডছ িডল এডসডছ। আপনার নিক্ষােীডের এই 

নেনটট পরীক্ষডে নিনেওডে থর্িাডব থেখাডনা িডয়ডছ টিে থসিাডব অংিগ্রিে েরডে 

বলুন। (ইউটটউডব নবস্তানরে থেখুন।) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/ 

 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/


 --[ যকি ৫ ]-- 

িূত্র! (যলিন ৫) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ৫)  

হযাাংেযাভনর েলায় েসে ফাোঁভির যকি 

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ৫)  

বে যনাোরী: এই গেটট োেননে নেনু্ত ননডেযাষডের রক্ষার েরার জনয নেছু নাি ও স্থান থগাপন েরা িডয়ডছ।  

পুনলি: ক্ষিা েরডবন িযাোি? 

িযাোি: বলুন অনফসার? 

পুনলি: আপনার োডছ আিার নেছু প্রশ্ন নছল। 

িযাোি: আপনার িডো িাডলা িযােসাি অনফসাডরর থর্ডোডনা প্রডশ্নর উত্তর নেডেই আনি 

প্রসু্তে। 

পুনলি: এর, আি, ন্দি, আো, আপনন নে নদ্বেীয় থ াষোর আডগর রাডে নেছু থেডখনছডলন? 

িযাোি: আপনন নে থজডরডির বানড় ও োর স্বািীর েো বলডে িাডেন? 

পুনলি: টিে ধডরডছন। 

িযাোি: আো, এটা নছল নেছুটা উদ্ভট, আপনন জাডনন, সারা সপ্তািজডুড় নেনন েিীডের নেডয় োর উিাডন োজ 

েনরডয়ডছন। 

পুনলি: বলডে োেুন। [থনাটবেু থবর েডর থনাট থনয়া িুরু েরডলন] 

িযাোি: থেখুন, আিার িডন িয় এটা নছল আত্মিেযা, নেনু্ত আপনন র্নে আিার আডরা িোিে জানডে িান, েডব 

আনি বলডবা, এটা উদ্ভট প্রেৃনের নছল। সবনেছু থেিন থর্ন থ ালাডট িডন িডে। 

পুনলি: োিডল, আপনন নে বলডে িাডেন, এটা আত্মিেযা নছল না?  

িযাোি: এটা েুরুনিপেূ য। ওই িয়োন থলােটা, র্াই থিাে এখন আর আিার থোডনা সিসযা থনই, নেনু্ত আনি ননন্দিে 

নেনন অনয োডরা জনয িয়োনন ফােঁে থপডেনছডলন, নেনু্ত অনযনেন সারা িিরজডুড় আনি িুনলাি, থস নানে খুব 

িাডলা িানুষ নছডলন… আর োরপরই  টনাটট  টডলা, আিার প্রনেডবিী এিাডব গলায় ফােঁস নেডলা! 

িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ৫)  

ক্লাডস সূত্র নিডসডব এসব সািগ্রী আনডে িডব: ন্দঝনেনিনে সা েঁজাডনার উপেরে। 

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ৫)  



রাজা আিাসুডয়ডরডসর সিানধডক্ষডত্রর ছনব, োডে সম্রাট থজরডজস 

বডলও োো িয় (৪৮৬-৪৬৫ নিষ্টপবূ যাব্দ)। োর সিানধডক্ষত্রটট ইরাডন, 

ঐনেিানসে এই স্থানটটডে নেি-ই-রুিি নাডি োো িয়, এখাডন 

আডরা অডনে পারডসযর রাজাডের সিানধ রডয়ডছ। (ছনবটট আনির 

িুডসইন জলুফা ানরর োছ থেডে থনয়া িডয়ডছ) (থগাপন ইনেে: 

থজরডজডসর োনিনী বুে অব এস্থাডর পাওয়া র্ায়।) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ৫) 

 

থগাপন ইনেে: রাজার নসল দ্বারা জানরেৃে আডেিনািা এবং ঐ নসল 

অলংেৃে আংটট।. - এস্থার ৩:১২ এবং ৮:৮ 

 

 

 

যকি িোধান! (যলিন ৫)  

বাইভবভলর েল্প (যলিন ৫)  

এস্থার 

বাইভবল যথভক: এস্থার ২-৭ 

এস্থার নছল থিারডেোইডয়র সুিরী োন্দজন, এই থিারডেোই নছডলন রাজা 

থজরডজডসর এেজন নবশ্বস্ত ইিুনে োসী, থো রাজা থজরডজস েখন নেুন সুিরী 

এেজন স্ত্রী খুেঁজনছডলন। থিারডেোইডয়র ননডেযডি এস্থার ১২ িাডসর থসৌির্ য িিযা েডর 

রাজার োডছ থগডলন। থিডয়টট এেই সুিরী নছল থর্, রাজা এে থেখায় োডে 

িাডলাডবডস থফলডলা এবং োডে নবডয় েডর থফলডলা। 

িািান নছল রাজা থজরডজডসর এেজন উচ্চপেস্থ েি যেেযা; নেনু্ত নেনন ইিুনেডের খবু 

 েৃা েরডেন। নেনন প্রায়ই প্রাসাডের থগডট থর্ডেন এবং িাইডেন থসখানোর িানুষরা 

োর প্রনে িাো নে েরুে। থসখাডন সবাই োর প্রনে িাো নে েরডো, থিারডেোই 

ছাড়া; োরে থস িুধু ঈশ্বডরর োডছই িাো নে েরডো। থিারডেোইডয়র প্রনে  েৃা 

থেডে িািান সব ইিুনের িেযা েরার পনরেেনা আেঁটডে িরুু েরডলা।  থস রাজাডে বলডলা, রাডজয এিন অডনে 

জনগন আডছ, র্ারা রাজার আইন িানডে ইেুে নয়। রাজা থজরডজস িািানডে োর ইোিে এই সিসযা 

সিাধাডনর ননডেযষ নেডলন। থো িািান এেটট নেন্দক্র জানর েডর থ াষো নেডলন সব ইিুনেডে িেযা েরা িডব। এবং থস 

োর ননডজর বানড়ডেই এেটট ফােঁনসোষ্ঠ তেনর েরডলন থর্খাডন থিারডেোইডে নেনন ফােঁনসডে ঝুনলডয় িেযা েরডে 

পাডরন। 



এস্থার িািাডনর পনরেেনার েো জানডে পারডলন এবং নেনন বুঝডে পারনছডলন, বা েঁিডে িডল োডে নেছু েরডেই 

িডব। নেনন রাজা ও িািানডে রাডের খাবাডরর জনয এেনেন আিন্ত্রে জানাডলন। রাজা োর ওপর এেই সনু্তটষ্ট 

নছডলন থর্, োডে র্া ইো ো উপিার নিডসডব থিডয় ননডে বলডলন, এিননে থসই োনব র্নে অডধ যে রাজয িয়, েডবও 

নেনন ো নেডে রান্দজ িডলন। এস্থার রাজাডে বলডলন, নেনন িুধু োর জনগেডে রক্ষা েরডে িান; এবং আডরা 

জানাডলন, িািান সব ইিুনেডে িেযা েরার থিষ্টা েরনছল। রাজা খুব রাগী অবস্থায় থসখান থেডে িডল থগডলন। র্খন 

থস ননডজর েডক্ষ নফডর র্ান্দেডলন, োর িডন িডলা, নেনন থেখডে পাডেন িািান োর রানীর উপর িািলা িানলডয়ডছ। 

অেযন্ত কু্রদ্ধ রাজা িািানডে োর ননডজর বানাডনা ফােঁনসোডষ্ঠই িািানডে ঝুনলডয় নেডলন!   

বযবহাসরক (যলিন ৫)  

ঈশ্বর েখডনা েখডনা এিন নেছু িান, র্া েরা খবু েটিন িয় এবং বড় ধরডের ঝুেঁ নে ননডে িয়।  

যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ৫)  

“িডন থরডখা, আনি থোিাডে িন্দিিান ও সািসী িডে বডলনছ| োই বলনছ িয় থপও না| েুনি থর্খাডনই র্াও, প্রিু, 

থোিার ঈশ্বর, থোিার সডে রডয়ডছন|” থর্ািয়ুা ১:৯ 

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ৫)  

ঈশ্বর িয়ডো বা অনযডে বা েঁিাডে থোিাডে িডনানীে েডরডছন, এবং আিাডে এই অবস্থাডন এডনডছন “নননেযষ্ট সিডয় 

নেছু েরার জনয”। থোিার থোডনা প্রনেডবিীডে জানাও থর্ েুনি এেজন নখিান এবং আগািী সপ্তাডি নেনন থোিার 

সডে িাডিয থর্ডে িান নেনা ো ন্দজজ্ঞাসা েডরা। 

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ৫)  

আিরা এই থলসডন ঈশ্বর সম্পডেয নে নিখলাি? র্খন ঈশ্বর োর জনগেডে 

রক্ষা েরডে িায়, নেনন িিাৎ েডরই এিন থোডনা বযন্দিডে িডনানীে েডরন, 

র্ার থসখাডন োোর েো নছল না। 

ফান র্াইে! (যলিন ৫)  

যেইে (যলিন ৫)  

িািান, থিারডেোই, এস্থার 

এই থখলাটট রে, থপপার, নসজার থখলার িডোই। এস্থার িািানডে আ াে েডর, িািান থিারডেোইডে আক্রিে 

েডর, এবং থিারডেোই এস্থারডে রক্ষা েডর। 

৪ ফুট েরূত্ব বজায় থরডখ বাচ্চাডের েুটট েডল িাগ েরুন। বাচ্চাডের েডয়ে ফুট েডূর নগডয় োনাোনন েডর োরা 

থোনটা িডে িায় ো ননধ যারে েরডে বলুন: িািান, থিারডেোই, নানে এস্থার। 

এিাডব এডেেটট েল োরা থোনটট িডে িায় ো ননধ যারে েরডব, এেই সডে োরা বযােআপ পছিও থিডব রাখডব। 

এরপর োরা আবার ৪ ফুট েরূডত্বর অবস্থাডন নফডর আসডব। নেন থগানার সডে সডে প্রনেটট েল োডের পছি েরা 

নািটট নিৎোর েডর বডলডব। থোডনা েল র্নে নিৎোর েডর "এস্থার!" এবং অনযরা র্নে নিৎোর েডর "িািান," এস্থার 

েল েখন োডের ধাওয়া েডর োডের ননরাপে থজাডন ননডয় র্াডব (থোন এেঁডে বা গাছ বা অনয থোডনা বড় নেছুডে 

আপনন ননরাপে থজান নিডসডব ননধ যানরে েডর নেডবন)। র্াডে ছুেঁ ডয় থফলা িডব থস অপর েডলর অন্তিুযি িডয় র্াডব। 

উিয় েল র্নে এেই নাি ননধ যারে েডর েডব োডের বযােআপ পছি অনুসাডর োডের আবার নিৎোর েরার সডুর্াগ 

থেয়া িডব।  

আভলাচনা (যলিন ৫)  
(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের জনয) 



1. থোিার তবনিষ্টযগুডলা নেডয় েুনি নেিাডব ঈশ্বডরর থসবা েরডে পাডরা? 

োডের নাে, েেুনন, থিাখ, িুখ ইেযানে বানিযে তবনিষ্টগুডলা পনরবেযন েরা ননডয় আডলািনা েরডে 

নেন। েডব োডের োউডে এডে অনযডে োডের বানিযে তবনিষ্টয ননডয় উপিাস েরার সডুর্াগ 

থেডবন না। নেছুক্ষে পর এই েডোপেন সজৃনিীল বা থগাডয়িা বা িাননসে িন্দিিূলে 

েি যোডণ্ডর নেডে ধানবে েরুন। োডরা পানরবানরে থরাগ ননডয়ও আডলািনা েরডে পাডরন। 

োডের থবাঝান, এই সবনেছু ঈশ্বডরর নেজাইন। োই ঈশ্বর আিাডের থর্িাডব সটৃষ্ট েডরডছন 

আিাডের োই ননডয়ই সনু্তষ্ট োো উনিে। এিননে আিরা র্নে ো পছি না েনর, েবুও। 

আিাডের গাডয়র রং বা েণ্ঠ থর্িাডব থেয়া িডয়ডছ োডে িয়ডো ঈশ্বডরর থোডনা থগাপন পনরেেনা রডয়ডছ।  

2. েুনি জীবডন েে েটিন ননডেযি পালন েডরডছা? 

প্রনেটট বাচ্চাডে োডের বযন্দিগে সাফলয ননডয় আলাপ েরডে নেন, র্াডে োরা বুঝডে পাডর অপডরর ননডেযিো 

থিডন িলাটা েেটা গুরুত্বপূে য। আস্ফালন বা অনে-উৎসাি েিন েরুন। থর্িন: রাডে থোোডন র্াওয়া, থোিাডে 

নবরি েডর এিন োডরা বানড়র সািডন নেডয় সু্কডল র্াওয়া, বা এেবার থিািওয়ােয খারাপ িডয় র্াওয়ার োরডে ো 

পুনরায় েরা। 

3. পনরবাডরর অনযানয সেসয থর্িন খালা ও িািা নেিাডব থোিার র্ত্ন থনন? 

োডেরডে োো-োনে, নানা-নানন, খালা-খালু, িািা-িািী, িািা-িািী, িািাডো-িািাডো-খালাডো িাই-থবানডের ননডয় 

েো বলডে নেন। েডব পনরবাডরর থননেবািে থোডনা বিবয আডলািনা েরা থেডে োডের নবরে রাখনু। 

উত্তরগুডলাডে নিন্নো োোই স্বািানবে, নেনু্ত “আিাডে নিপস নেডন নেডয়ডছ এিন গে থেডে িুরু েডর আিাডে 

োজ থপডে সািার্য েডরডছ” এিন সব গেও গ্রিে েরুন। 

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর (যলিন ৫)  

 

লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ৫)  

নিক্ষােীডের েুটট ি ও থটপ বযবিার েডর উড়ডে সক্ষি এিন এেটট রডেট বানাডে বলুন। এেটট ির থিের নেডয় 

বাোস থবনরডয় র্ায়, এবং নদ্বেীয়টট উড়ডে পাডর। থে েে উপডর বা েডূর ননডে পাডর ো ননডয় এেটট প্রনেডর্ানগোও 

আডয়াজন েডর থফলডে পাডরন। (ইউটটউডব নবস্তানরে থেখুন) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291929934176720/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291929934176720/


 --[ যকি ৬ ]-- 

িূত্র! (যলিন ৬) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ৬)  

সেন্ন স্বাভস্থযর প্রোভণর যকি। 

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ৬)  

বন যনাোরী: এটট োেননে, নেনু্ত ননডেযাষীডের রক্ষা েরার জনয নেছু নাি ও স্থান থগাপন েরা িডয়ডছ। 

আবজযনা পনরষ্কারে: [থিাবাইল থফাডন েো বলডছন] িযাডলা, েল থসোর? আনি এেটট অনিডর্াগ জানাডে িাই। 

েল থসোর: [নবষন্ন িব্দ েডর] ন্দি, নে বলডে িাও আবজযনা পনরষ্কারে? 

আবজযনা পনরষ্কারে: থোিাডে আবাডরা নবরি েরার জনয েুুঃনখে, নেনু্ত এবাডর এটট অরুনিের। এবার নেছু এেটা 

েরডেই িডব। 

েল থসোর: নে ননডয় নেছু এেটা েরডেই িডব? 

আবজযনা পনরষ্কারে: এখাডন সব জায়গায় প্রিুর বযবহৃে বযাে-এইে পাওয়া র্াডে। 

েল থসোর: োিডল, নেছু প্লানিডের গ্লািস বযবিার েডর থসগুডলা েুডল থফডলা। 

আবজযনা পনরষ্কারে: না, েুনি বুঝডে পারডছা না, থসগুডলা সব জায়গায় ছনড়ডয় আডছ [েন্ঠ 

পনরষ্কার েডর], এখাডন প্রায় েজনখাডনে থনাংরা অসুস্থয বযন্দি োডের বযাডেজ থফডল থরডখ 

থগডছ, এটা জ নয। 

েল থসোর: টিে আডছ, েুনি এখন থোোয়? 

আবজযনা পনরষ্কারে: থজরুজাডলি িাইওডয়র সাউেবাউে থলডনর পন্দিডি এেটট গ্রাডি। 

েল থসোর: টিে আডছ, থসখাডন অনফসার থজা োনয়ত্বরে অডছন, ওখানটা পনরষ্কার েরার পর আনি ওনাডে 

ওনাডে থসখাডন থর্ডে বলডবা। িিডর এেটট নিড় র্াডে এিন প্রনেডবেডনর পর নেনন এখন বযস্ত আডছন। 

আবজযনা পনরষ্কারে: ওি, না অনফসার থজাডে েরোর থনই। নেনন আিাডে থোডনা সািার্য েডরন না। 

েল থসোর: নেনু্ত ওই এলাোয় এখন িুধু উননই রডয়ডছন। েডব েুনি েুই  ো অডপক্ষা েরডল নিফট পনরবেযন িডল 

েখন িয়ডো অনয োউডে পাওয়া র্াডব। 

আবজযনা পনরষ্কারে: ওি, টিে আডছ। নেছু িডন েডরা না, আনি এগডুলা ননডজ থেডেই পনরষ্কার েডর নেন্দে [েন্ঠ 

পনরষ্কার েডর] 

িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ৬)  

এই সািগ্রীগডুলা সূত্র নিডসডব ক্লাডস আনডে িডব: সাো োপড়। 

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ৬)  



থজরুজাডলডির থটম্পডলর বেযিান নিত্র। (থগাপন ইনেে: থর্খাডন 

েুষ্ঠডরাগীরা আডরাগয লাি েরার পর র্ীিরু ননডেযডি থর্ডেন।) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ৬) 

 

থগাপন ইনেে: ১০ েুষ্ঠডরাগীর জনয ১০টট খাবাডরর পাত্র, থেয়াডলর 

অপর পাডি, োরে েুষ্ঠডরাগীডের িিডরর বাইডর োেডে িডো। 

 

 

 

 

যকি িোধান! (যলিন ৬) 

 

বাইভবভলর েল্প (যলিন ৬)  

১০ কুষ্ঠভরােী  

বাইভবল যথভক: লুক ১৭:১১-১৯ 

োর ননজ িির থেডে থবনি েডূর নয়, র্ীি ুসািানরয়া ও গযানলনলর সীিানাবেী রাস্তা ধডর 

থজরুজাডলডির নেডে িাটনছডলন, থসখাডন িা েঁটার েরূত্ব নছল ৩০  োর পে। নেনন র্খন 

এেটট গ্রাডি প্রডবি েরডলন েখন ১০ জন েুষ্ঠডরাগী েরূ থেডে োডে থেডে উিডলন, 

"র্ীি,ু থি িিান, আিাডের ওপর েয়া েরুন!" েুষ্ঠ এিন এেটট থরাগ র্াডে িানুডষর 

আঙুল, পাডয়র অগ্রিাগ, নাে, োন ক্ষডয় র্ায়, আর র্ারা এই থরাডগ আক্রান্ত িয়, োডের 

অপনবত্র নিডসডব গেয েরা িডো। োডের থেডখ র্ীি ুবলডলন, "র্াও, ইিুনে ধি যর্াজেডের 

নগডয় থোিাডের অবস্থা থেখাও।" থিাডজডসর আইন অনুর্ায়ী, থেউ র্নে এিন থরাগ থেডে 

আডরাগয লাি েডর, েডব োডে সিাডজ আবাডরা নফডর আসার সুডর্াগ নেডে িডব এবং 

থটম্পডল নগডয় আবাডরা োডের প্রাে যনা েরার সুডর্াগ নেডে িডব। এডক্ষডত্র থর্ডিেু োরা আডরাগয লাি েডরনন, োই 

নবষয়টা আির্ যজনে নছল।   

োরা থজরুজাডলডির নেডে িাটা িুরু েরডলা এবং োরা র্খন িাটনছডলা, োরা পনবত্র িডয় র্ান্দেডলন/ সুস্থ িডয় 

র্ান্দেডলন! োডের িডধয এেজন েুে নবডেিী, থেখডে থপডলন নেনন পনরষ্কার িডয় র্াডেন। েখনই নেনন র্ীিুর 

োডছ নফডর এডলন। নেনন ঈশ্বডরর োডছ ধনযবাে জানাডলন। নেনন র্ীিরু োডছ এডস োর পাডয়র সািডন বডস 

পড়ডলন, োডে ধনযবাে জানাডলন। র্ীি ুঅবাে িডলন, নেনন পনরষ্কার িডয় থগডছন থজডন োডে ন্দজজ্ঞাসা েরডলন, 

“থোিরা ১০ জনই নে পনরষ্কার িডয় র্াওনন? বানে ৯ জন থোোয়? এই নবডেিী বযন্দি বাডে োরা নে নফডর এডস 



ধনযবাে জানাডব না?” অেুঃপর র্ীি ুেৃেজ্ঞ বযন্দিটটডে বলডলন, "উডি ো েঁড়াও এবং িডল র্াও; থোিার নবশ্বাসই 

থোিাডে সুস্থ েডর েুডলডছ।"   

বযবহাসরক (যলিন ৬)  

ওই কুষ্ঠভরােীর েভতা, আোর বলা উসচত, “ধনযবাে” ঈশ্বর আোভক এভতসকছু যেয়ার জনয।  

যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ৬)  

“সব নবষডয় ঈশ্বরডে ধনযবাে োও; োরে থোিরা র্া েঁরা িীডষ্টর সডে র্ুি োডের নবষডয় এটাই ঈশ্বডরর ইো” ১ 

থেসাডলাননেীয় ৫:১৮ 

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ৬)  

নেনটট ন্দজননডসর এেটট োনলো তেনর েডরা র্ার জনয আপনার ধনযবাে থেয়া িয়নন। ন্দজননসগুডলা খুব সাধারে 

নেছুও িডে পাডর, থর্িন খাবার, োপড় বা পানরবানরে থোডনা  টনা। আপনার নিক্ষােীডের নেুন নেুন আইনেয়া 

থবর েরডে বলুন, থর্খাডন অপরডে ধনযবাে থেয়া র্ায়; থর্িন: আপনন থোডনা নেছু িানরডয় থফলডল ো খুেঁডজ থবর 

েরডে সািার্য েরা, বটৃষ্টর সিয় আপনার িাোয় ছাো নেডয় সু্কল পর্ যন্ত এনগডয় থেয়া, িাই ও থবাডনর প্রনে িুধুিাত্র 

িাডলা িাডলা েো বলা ইেযানে 

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ৬)  

আিরা এই থলসডন ঈশ্বর সম্পডেয নে জানলাি? ঈশ্বর িান আিরা সবাই োর 

আডেি থিডন িনল এবং োর োডছ েৃেজ্ঞ িই। 

ফান র্াইে! (যলিন ৬) 

যেইে (যলিন ৬)  

ঝাটা ধরা 
এেজন থখডলায়ারডে িাডঝ থরডখ বানে সব থখডলায়াররা োডে ন ডর ধরডব। বতৃ্তাোডর ন ডর োো প্রনেটট নিক্ষােীডে 

এেটট সংখযা থেয়া িডব। িাঝখাডনর থখডলায়াডরর িাডে োেডব লম্বালম্বী েডর ধরা এেটট ঝাটা (ঝারু), এে আঙুডল 

োডে এটট আগডল রাখডে িডব। থোডনা সেেযো ছাড়াই, থস ঝাটার িােল থেডে আঙুল সনরডয় থনডব এবং এেই 

সিয় এেজডনর সংখযা ধডর োেডব। ঐ সংখযা র্াডে থেয়া িডয়নছল োর োনয়ত্ব িডব ঝাটাটট িাটটডে পডর র্াওয়ার 

আডগই থসটট ধডর থফলা। থস র্নে ধরডে পাডর, েডব থস িডব িাঝখাডনর থখডলায়ার। আর থস র্নে বযে য িয়, েডব থস 

বৃৃ্ডত্ত নফডর র্াডব। 

আভলাচনা (যলিন ৬)  
(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের জনয) 

1. আিরা এখন থেন েটিনের অসুখগুডলা থেডে আডরাগয থেখডে পাই না? 

নিক্ষােীডের আডরাগয লাি ননডয় েো বলডে নেন; আিাডের িাডিযর এই িিডরর জনয ঈশ্বর নে 

নে েডরডছন। আডরাগয লাডির সডে নবশ্বাস নেিাডব জনড়ে ো ননডয় আডলািনা েরুন। 

পনৃেবীডে আডরাগয লাি েডি থগডল, নবশ্বাস েডি থগডল, নীনেডবাধ েডি থগডল ো নেিাডব 

প্রিাব থফলডব ো ননডয় েো বলুন; অেবা ননর্ যােন থবডড় থগডল বা পুনরুজ্জীবন েডি থগডল 

ো নেিাডব প্রিাব থফলডব। 

2. থোন োরডে আনি আডরাগয িাইডল ো গ্রিে েরা িডব না?  



নবশ্বাডসর অিাব, বা ঈশ্বডরর আিাডে ননডয় নিন্ন থোডনা পনরেেনা োেডল, োরে ঈশ্বর আিাডের িনবষযে জাডনন 

বা আিাডের উডেিয সম্পডেযও নেনন িাডলািাডবই জাডনন। আবার এিনও িডে পাডর, আপনার আডরাগয লাি 

আপনার জনয িাডলা নাও িডে পাডর, বা আপনার জীবডন থোডনা পাপ বডয় আনডে পাডর, বা ওই সিয় আপনার 

জনয আডরাগয লাডির সটিে সিয় নয়।  

3. ১০ েুষ্ঠডরাগী নে আডরাগয লাডির উপরু্ি নছডলন?  

অডনডে িাডবন োরা ঋেী নছডলন এবং উপর্ুি নছডলন না বডলই োরা েৃেজ্ঞো প্রোি েডরননন। আিরা নেিাডব 

থোডনা নেছু পাবার উপরু্ি িডে পানর? নিক্ষে নিডসডব আপনার উডেিয িডব আপনার নিক্ষােীডের বঝুাডনা থর্, 

োরা থোডনা নেছুর জনযই উপরু্ি িয়নন। োই আিাডের র্া আডছ োই ননডয় আিাডের েৃেজ্ঞো প্রোি েরডে 

িডব, োরে সবনেছুই ঈশ্বডরর আর আিাডের ঈশ্বডরর থেয়া োডজই বযস্ত োো উনিে। 

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর (যলিন ৬)  

 

লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ৬)  

নিক্ষােীডের এেটট োেযডিাে নেডয় থসটট িা েঁডের িডো বা েঁো েরডে বলনু, এটট থটনবডলর ওপর রাখুন এবং এর ননডি 

ফুেঁ  নেডয় থেখনু নেিাডব দ্রেু বাোস নেিাডব েি বাোডসর িাপ সটৃষ্ট েডর এবং ধীডর বাোস নেিাডব থবনি িাপ সটৃষ্ট 

েডর। দ্রেু বাোস নবিাডনর পাখায় থলডগ থসটা থিডস োেডে সািার্য েডর। (ইউটটউডব নবস্তানরে থেখুন) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/ 

 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/


--[ যকি ৭ ]-- 

িূত্র! (যলিন ৭) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ৭)  

উপসস্থত কুকুরছানার যকি  

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ৭)  

বে যনাোরী: গেটট োেননে নেনু্ত ননডেযাষডের রক্ষা েরার জনয নেছু নাি ও স্থান থগাপন েরা 

িডয়ডছ। 

পে: প্র-প্র-প্র-প্র-প্র-প্র নপোিি? 

GGGGGG-PA: িযা, নও থজায়ান? 

পে: েুনি নে আিার সু্কডলর থগাডয়িা অযাসাইনডিে ননডয় সািার্য েরডে পাডরা?  

GGGGGG-PA: অবিযয়ই, আিার োডজর সডে সডে আিার সডে িাটডে োডো, আজডের 

িডধয আিার এই গাছগডুলা থরাপন থিষ েরডে িডব, র্াডে আিাডে নপডছ পডড় না োেডে িয়। েপাডলর  াি 

িুছডলন। 

পে: ইয়ািু! এবার োিডল আনি থসরা থগাডয়িা োনিনী থপডে র্ান্দে। আনি এবার বয়স্ক থোডনা বযন্দির সবডিডয় 

পুডরাডনা স্মনৃে ননডয় এেটট প্রনেডবেন তেনর েরনছ। 

GGGGGG-PA:েুনি আিাডে থসই জনযই ননধ যারে েডরডছা, োই না?  

পে: িযা অবিযয়ই। থো, েুনি নে আিাডে বলডে পাডরা, এই পািাড়গুডলা নেিাডব এখাডন এডসডছ?  

GGGGGG-PA: েী যশ্বাস থফডল, আনি িয়ডো বা বদৃ্ধ, নেনু্ত ওটার থিডয় আনি বদৃ্ধ নই।  

পে: টিে আডছ, ওই নেীটা নেিাডব এডলা ো থো ননিয়ই জাডনা? 

GGGGGG-PA: আনি নেছু বষন্ত থেডখনছ, র্খন এটট োনায় োনায় পেূ য িডয়নছল, নেনু্ত েখন আনি র্ুবে নছলাি এবং 

োর আডগ নে িডয়ডছ জানন না। 

পে: োিডল, থোিার সবডিডয় পুডরাডনা স্মনৃে থোনটা? 

GGGGGG-PA: প্রােী। আিার নববধ ূও আনি সোল থবলা থবনড়ডয় পড়োি এবং প্রােী থেখডে থেখডে সোডলর 

নািো েরোি। আনি োডে বলোি, ওনেডে এেবার োোও, নে সিুর ওটা, এবং েখন থস বলডো, থোনটা বড় 

বাোনি রংডয়রটা নানে উপডরর লালটা? নেছুক্ষে পর আিরা আিাডের সোডলর নািো থিষ েরোি এবং 

প্রােীগুডলার পাগলানি, অে যিীন আিরেগুডলা থেখোি। 

পে: সনেয? থসটা ননিয়ই অসাধারে নেছু িুিেূ য নছল। 

GGGGGG-PA: িযা, অবিযয়ই। থে জাডন িয়ডো েুনি ও থোিার সন্তানও এেনেন এিাডবই োডের থেখডে পাডব। 

পে: খুবই িিৎোর স্মনৃে িডব থসটা। 

িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ৭)  

সূত্র নিডসডব এই সািগ্রীগডুলা ক্লাডস আনডে িডব: ফুল। 



িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ৭)  

 
ইরাডের বাগোডের টাইনগ্রস নেীর বেযিান ছনব। (থগাপন ইনেে: 

থজডননসডসর নদ্বেীয় অধযাডয় এর উডেখ আডছ) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ৭) 

 

থগাপন ইনেে: সব সটৃষ্টই প্রিাে।  

 

 

 

 

 

যকি িোধান! (যলিন ৭) 

বাইভবভলর েল্প (যলিন ৭)  

িৃটি 

বাইভবল যথভক: যজভনসিি ১ 

সপ্তি নেডন ঈশ্বর নবশ্রাি ননডলন, নেনন বুঝডে পারডলন োর সটৃষ্ট উত্তি নছল এবং 

নেনন সেল োজ থেডে নবরনে ননডলন। নেনু্ত িুরুডে প্রেি নেডন ঈশ্বর বডলনছডলন, 

“আডলা ফুটডে োও” এবং ো ফুডট উিডলা। নদ্বেীয় নেডন ঈশ্বর বলডলন “আোি গডড় 

উিুে” এবং ো িডয় থগডলা। েৃেীয় নেডন ঈশ্বর খবুই বযস্ত নছডলন এবং থসনেন নেনন 

িূনি এবং সব উন্দদ্ভেডে সটৃষ্ট েরডলন। এর িডধয নছল সব ফুল, গাছ,  াস; এবং ঈশ্বর 

বলডলন এটা উত্তি নছল। এরপর িেুে যনেডন নেন, বছর, ঋেুর নিসাব রাখার জনয ঈশ্বর 

সূর্ য ও িা েঁে সটৃষ্ট েরডলন। রাডের আোডি িডল ওিার জনয নেনন সটৃষ্ট েরডলন 

অসংখয োরা। পিি নেডন নেনন সিুডদ্রর সব প্রােীডে ননডয় এডলন এবং বাোডস 

থছডড় নেডলন পানখ, এবং ঈশ্বর োডেরডে ফলপ্রস ুও বংিনবস্তার েরডে বলডলন।  

থছাট-বড় সেল প্রােী সটৃষ্ট িডলা ৬ষ্ঠ নেডন, এবং ঈশ্বর সটৃষ্ট েরডলন িানষুডে। নেনন 

োর ননুঃশ্বাস  িাটটডে ফুডে নেডলন এবং সটৃষ্ট িডলা িানুষ! োডে থেয়া িডলা সব উন্দদ্ভে 

ও প্রােীর ওপর আনধপেয েরার অনধোর। ঈশ্বর এেটট নবডিষ বাগান তেনর েরডলন 

এবং থসখাডন আেিডে রাখডলন। আেি র্খন  ুিাডে থগডলন, ঈশ্বর িাবডলন, োর এো োো িাডলা িডে না, 

সুেরাং নেনন োর এেটট বুডের পােঁজর ননডলন এবং িাওয়াডে সটৃষ্ট েরডলন। োরপর ঈশ্বর োডের বংিনবস্তাডরর 

ননডেযি নেডলন এবং পনৃেবীডে িডর নেডলন, অেপর সপ্তি নেডন নেনন নবশ্রাি ননডলন।  



বযবহাসরক (যলিন ৭)  

আেভের েভতাই, আোর চারপাভশর িব িৃটির প্রসত োসয়ত্বশীল হওয়া আোর কতটবয।     

যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ৭)  

“ঈশ্বর োডের আিীব যাে েডর বলডলন... সিুডদ্র িাডছডের এবং বাোডস পানখডের িাসন েডরা| িাটটর ওপর র্া নেছু 

নডড়িডড়, র্াবেীয় প্রােীডে থোিরা িাসন েডরা।" আনেপসু্তে ১:২৮খ  

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ৭)  

থোিার উিাডনর গাডছ পানন োও এবং আিপাি থেডে ক্ষনেের আগাছা েুডল থফডলা, োিডল এটা আডরা 

িাডলািাডব থবডড় উিডব। 

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ৭)  

আিরা এই থলসন থেডে নে নিখডে পারলাি? ঈশ্বরই সবনেছুর সটৃষ্টেেযা। 

ফান র্াইে! (যলিন ৭) 

যেইে (যলিন ৭)  

সটৃষ্টর থখলা 

োগডজ সূর্ য ও িা েঁডের নাি থলডখা; নিিুরা খবু থছাট িডল োডের জনয ছনব এেঁডে নেন। োরপর থসটটডে থেয়াল বা 

থিডঝডে থসেঁডট নেন। োছাড়া, থজডননসডস উনেনখে অনযানয সটৃষ্ট, থর্িন- পানখ, িাছ, গাছ, থলডের প্রেীে আেঁেুন। 

থগইিটট থখলার জনয, নিক্ষে থর্ডোডনা আইডটডির নাি ধডর োেডবন এবং নিক্ষােীরা ওই প্রেীডের আেঁো ছনব 

িাডে থেৌডড় থসখাডন িডল র্াডব। সবার থিডষ থর্ নিক্ষােী র্াডব থস ”আউট” িডয় র্াডব এবং োডে বনসডয় রাখা 

িডব। েি বয়সী নিিুরা ননডজডের প্রােী নিডসডব িডন েরডে পাডর এবং সটৃষ্টর সিয় ঈশ্বর সটৃষ্ট েডরডছন এিন নেছুর 

সািডন নগডয় ো েঁড়াডে পাডর।  

আভলাচনা (যলিন ৭)  
(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের জনয) 

1. থক্লান সম্পডেয েুনি নে িডন েডরা? আিরা নে নবজ্ঞাডনর সািাডর্য িানুষ তেনর েরডে পানর? 

আপনার নিক্ষােীডের ঈশ্বডরর সটৃষ্টেত্ত্ব সম্পডেয ধারো নেন। নেনন নেিাডব িানুষডে িেূয 

থেডে সটৃষ্ট েডরডছন, এবং থবাঝাডনার থিষ্টা েরুন, আিরা নেিাডব ঈশ্বডরর নবজ্ঞান বযবিার 

েডরই সবনেছু তেনর েরনছ। এেই নেএনএ নেডয় োউডে তেনর েরার নবষয়ডয় তননেেোর 

িযাডলঞ্জগডুলা ননডয় আডলািনা েরুন এবং থোন থোন থেি এর অনডুিােন থেয় আর থোন 

থোন থেি থেয় না োও জানান। 

2. সপ্তাডি এেটট নেন আিাডের থেন নবশ্রাি ননডে িডব, র্নে আিরা ওল্ড থটিাডিডের 

অধীডন না োনে? 

এই প্রডশ্নর উত্তর থেয়ার আডগ আপনার র্াজডের সডে আডলািনা েডর ননন, আপনার বযাখযা সাবাডের সডে 

িানানসই িয় নেনা, এবং আপনন নেিাডব ো বযাখযা েরডছন। আপনার নিক্ষােীডের সডে েো বলুন, আপনার 

বযাখযা র্নে সাবাডে নবশ্রাি ননয়ার বাধযবাধেোর সডে না থিডল েবুও, নবশ্রাডির অিাডব আিাডের িরীর নেিাডব 

থিডঙ পরডে পাডর ো ননডয় আডলািনা েরুন।  এিননে ঈশ্বডরর অনুগ্রি থপডলও আিাডের প্রনে সপ্তাডি নবশ্রাি 

থনয়া উনিে, ঈশ্বর জাডনন আিাডের নে প্রডয়াজন। 



3. পুনব যযবিার, তবনশ্বে উষ্ণায়ন ও নবলুনপ্তর িাে থেডে প্রােী রক্ষার থক্ষডত্র েরেীয় েী? নিষ্টানডের নে এডে 

অংি থনয়া উনিে? 

এ ননডয় নবেডেযর এেপডক্ষ োেডব ঈশ্বর সব সটৃষ্টর উপর আিাডের েেৃযত্ব নেডয়ডছন, এবং আিাডের উনিে 

সবনেছুর থখয়াল রাখা। প্রেৃেপডক্ষ বলডে থগডল, আিাডের েষূে ননডয় আডরা সডিেন িওয়া উনিে এবং প্রােীডেরও 

র্ত্ন থনয়া উনিে। অনয পডক্ষ োেডব, িানুষ র্ুডদ্ধ, নবডদ্বডষ ননিে িডে, এছাড়াও িানুডষর নবরুডদ্ধ অডনে িি েরা 

েরা িডে, সেুরাং িানুষডে রক্ষাই র্নে অগ্রানধোর িয়, োিডল থেন আিাডের সম্পে নেডয় প্রােীডের রক্ষা েরডে 

র্াডবা। এই আডলািনার থোডনা উত্তর থনই; োই, নিক্ষে নিডসডব আপনার উডেিয িডব, নিক্ষােীডের ননডজ থেডে 

নবষয়টট ননডয় নিন্তা েরডে উদু্ভদ্ধ েরা।  

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর (যলিন ৭)  

 

লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ৭)  

েডক্ষ থলডবল আডছ এবং থলডবল থনই এিন পােঁিটট-পােঁিটট েডর ন্দজননস আপনার নিক্ষােীডের খুেঁডজ থবর েরডে 

বলুন। নবডবিনায় রাখুন িানুষ থলডবল বযবিার েডর, ঈশ্বর নয়। (নবস্তানরে থেখুন ইউটটউডব) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/


 --[ যকি ৮ ]-- 

িূত্র! (যলিন ৮) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ৮)  

সেকটর্ভের অ্বস্থা েরূ যথভক পসরবতটভনর যকি 

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ৮)  

বে যনাোরী: গেটট োেননে নেনু্ত ননডেযাষডের রক্ষা েরার জনয নেছু নাি ও স্থান থগাপন েরা 

িডয়ডছ। 

োিার: িযাডলা প্রিরী, আনি জডনর থিেআপ েরার জনয নফডর এডসনছ। 

থগট েযাডেন: ওি, োর আর প্রডয়াজন িডব না। 

োিার: আপনন নে বলডে িাডেন? আনি োডে থবে থরডির িি আডেি নেডয়নছলাি, আনি 

এটাও ননন্দিে নছলাি থর্, থস রােটা পার েরডে পারডব না। এই জনযই থো আনি আবার োডে 

থিেআপ েরার জনয নফডর এলাি। 

প্রিরী: িয়ডো, আপনার অযাসাইনডিে “আসা” থেডে “র্াওয়া”থে পনরবনেযে িডয় থগডছ। 

োিার: এটা খবুই অদ্ভূূে। জন নে িারা থগডছ নানে োর অবস্থার নেছুটা উন্ননে িডয়ডছ? 

প্রিরী: আনি জানন না। আনি এখাডন বডস গেোল থেডে এ পর্ যন্ত থেিন থোডনা েেয পাইনন, আনি িুধু থেখডে 

পান্দে, আপনার অযাসাইনডিে “আসা” থেডে “র্াওয়া”থে পনরবনেযে িডয় থগডছ। 

োিার: থেিন থর্ন অদ্ভূূে লাগডছ, বানড়ডে বড় থেউ আডছ? আনি োডের সডে েো বলডে ইেুে। 

প্রিরী:  োরা নফডর এডসডছন, েডব োডের োছ থেডে আপনন থোডনা সিডর্ানগো পাডবন বডল আিার িডন িয় না।  

োিার: ো থেন? আনি থো জানোি, োরা োডরা সািার্য খুেঁজডে থবনরডয়নছডলন। 

প্রিরী: োরা নগডয়নছডলন, নেনু্ত োরপর বস আবাডরা নগডয়নছডলন এবং োডে নফডর আসডে িানা েডর নেডয়ডছন। 

আনি জানন না নে  ডটডছ, নেনু্ত গেোল বস র্াওয়ার সিয় আপনার অেযারটট পনরবেযন েডর নেডয় থগডছন। 

োিার: আো, োিডল নে আনি আপনার বডসর সডে েো বলডে পানর? 

প্রিরী: ন্দি না, আপনাডে র্খন “থর্ডে” বলা িডয়ডছ, েখন আপনার “আসা” উনিে না, োই নয় নে? 

োিার: না, ো থো অবিযয়ই। আপনার সিডয়র জনয ধনযবাে। 

িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ৮)  

সূত্র নিডসডব এই সািগ্রীগডুলা ক্লাডস আনডে িডব: ঔষধ। 

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ৮)  



এেটট নাটডে উপস্থানপে থরািান থসনা। িাোয় লাল পালে নবনিষ্ট 

তসননেডে বলা িডো “থসনিুনরয়ন,” নর্নন ১০০ পোনেে থর্াদ্ধার 

োনয়ত্ব পালন েরডেন। (থগাপন ইনেে: র্ীিুর সডে থর্ থসনিুনরয়ন 

েো বডলনছডলন, োর থপািােও এিনটা নছল।) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ৮) 

 

থগাপন ইনেে: িেূয নবছানা, থপ্লট, োপ, এবং োডি যানিটার র্া এেটট 

অসুস্থয বযন্দিডে ইনেে েডর, ওই বানড়টট থেডে েডূর পেিারোগুডলা 

ননডেযি েডর র্ীিুনখষ্ট নেিাডব েরূ থেডে োডে সুস্থয েডরনছডলন ো 

থবাঝাডে। 

 

 

 
 

যকি িোধান! (যলিন ৮) 

বাইভবভলর েল্প (যলিন ৮)  

যিনচুসরয়ভনর সবশ্বাি  

বাইভবল যথভক: লুক ৭:১-১০ 

োসডের এেটট েল র্ীিরু োডছ আসডলন, দ্রেু োরা োডে জাননডয় থগডলন এে োস 

োর িানলডের বানড়ডে অসুস্থয অবস্থায় পডড় আডছ। োডের িানলে এেজন থরািান 

থসনিুনরয়ন থসনা। নেনন ১০০ থসনার প্রধান এবং োর নপ্রয় োস অসুস্থয িডয় িেুৃযর 

পডে। র্ীি ুর্খন ওই থসনিুনরয়ডনর বানড়ডে র্ান্দেডলন েখন নেনন আডরেেল থলাডের 

সািডন পড়ডলন। ওই থসনিুনরয়ন থসনা োর এেেল বনু্ধডে এেটট বােযা নেডয় 

পাটিডয়নছডলন, “আনি অনুডরাধ েরা িাত্র আপনন ো গ্রিে েরডবন আনি এিন নেছুর 

উপরু্ি নই, আপনন আিার বানড়ডে আসডবন আনি এিন িূলযবান নেছুও নই। এই 

োরডেই আনি ননডজ আপনার সািডন উপনস্থে িইনন। নেনু্ত আপনার েোয় আিার 

োস সুস্থ িডয় থর্ডে পাডর। অডনযর উপর আিার থর্িন েেৃযত্ব আডছ, আিার উপডরও 

থেিনন অডনযর েেৃযত্ব আডছ। আনি র্নে থোডনা থসনাডে আসডে বা থর্ডে বনল েডব 

োরা ো থিডন িলডে বাধয।”  থসনিুনরয়ন বঝুডে থপডরনছডলন, র্ীিুর েেৃযডত্বর সািাডর্য নেনন র্া বলডবন োই িডব। 

র্ীি ুর্খন এই বােযা থপডলন, নেনন খবু নবন্দস্মে িডলন এবং বলডলন, “আনি থোিাডের বলনছ, পুডরা ইসরাইডল আনি 

এিন নবশ্বাস থেনখনন।” ওই রাডে থসনিুনরয়ডনর োসরা বানড় নফডর থগডল থেখডে পান ওই অসুস্থয িেুৃযপের্াত্রী োস 

সুস্থ িডয় থগডছ।   



বযবহাসরক (যলিন ৮)  

যিনচুসরয়ভনর েভতা আোর সবশ্বািও এেন অ্ভনক সকছুও পসরবসতটত হভত পাভর ো আোর সনকর্বতী 

নয়।   

যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ৮)  

“এই েো িডুন র্ীি ুআির্ য িডলন৷ থয় সব থলাে িীড় েডর ো েঁর নপছডন নপছডন আসনছল, োডের নেডে নফডর নেনন 

বলডলন, ‘আনি থোিাডের বলনছ, এিন নে ইস্রাডয়লীয়ডের িডধযও এে বড় নবশ্বাস আনি েখনও থেনখনন৷" লুে ৭:৯  

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ৮)  

থোিার থোডনা বনু্ধ বা আত্মীডয়র োডছ এেটট নিটি থলখ। োডের োডছ জানডে িাও, োরা থেিন আডছন এবং 

োডের জনয থোিার থোডনা নেছু ননডয় প্রাে যনা েরডে িডব নেনা োও 

ন্দজজ্ঞাসা েডরা। 

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ৮)  

আিরা এই থলসন থেডে নে নিখডে পারলাি? ঈশ্বডরর েেৃযত্ব সবার উপডর। 

ফান র্াইে! (যলিন ৮) 

যেইে (যলিন ৮)  

নিডির বযাগ থগইি 

এই থখলায় বযবিাডরর জনয নিক্ষেরা নেছু ক্ষেস্থায়ী নিডির বযাগ বানাডে পাডরন। এগুডলা তেনর েরডে, োবল থছাট 

প্লানিডের বযাডগ (এেটট বযাগ আডরেটট বযাডগর িডধয িডর থফলুন) এবং থর্ডোডনা িেুডনা নিডির বীজ বা িাল 

িরুন এবং নিি থর্ন থবনড়ডয় না আসডে পাডর োর জনয বযাডগ নগেঁট নেন।  

• নিক্ষােীরা নিডির বযাগ িাোর উপডর আলডোিাডব ছুডড় িারডব এবং আবার থসটট িাটটডে পরার আডগই 

ধডর থফলডব। 

• এে নিক্ষােী অপর নিক্ষােীর নেডে নিডির বযাগ ছুেঁ ডড় িারডব, থর্ থসটা ধরডে পারডব থস এে পা থপছডন 

িডল র্াডব র্াডে নিডির বযাগ ছুেঁ ডড় িারা ও ধডর থফলার থখলা েটিনের িয়, এরপর থস বযাগটট অনয োডরা 

নেডে আলডোিাডব ছুেঁ ডড় িারডব। 

বয়স্ক নিক্ষােীডের জনয আডরা আইনেয়া: 
• নিডির বযাগ ধরাডে আডরা েটিনের েরার জনয নিক্ষােীডের বযাগ েযাি ধরার আডগ বাোডস িাসিান 

অবস্থায় িাে োনল থেয়ার ননডেযি থেয়া থর্ডে পাডর। 

• নিডির বযাগ ধরাডে আডরা েটিনের েরার জনয নিক্ষােীরা এে িাে থপছডন থরডখ িুধু িাত্র এে িাডে 

বযাগটট  ধরার জনয ননডেযি থেয়া থর্ডে পাডর।  

আভলাচনা (যলিন ৮)  
(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের জনয) 

1. সুস্থ িওয়ার সডে নবশ্বাডসর সম্পেয েী? 

নবশ্বাস িডে এেটট িডনািাব র্া থেখা র্ায় না। এই উোিরেগুডলা আিাডের নবশ্বাডসর সডে সুস্থ 

িওয়ার সম্পেয বুঝডে সািার্য েরডব: এেজন নারী এেবার সুস্থ িডয় নগডয়নছডলন িুধুিাত্র নেনন 

র্ীিুডে ছুেঁ ডয়ডছন এিন এেটট িাবনার পর। র্ীি ুোডে বডলনছডলন, “থোিার নবশ্বাসই থোিাডে 

সুস্থ েডরডছ।” িাডেযর ২য় অধযাডয় জানা র্ায়, এেজন বযন্দিডে োর বনু্ধরা এেটট বানড়র ছাডে 

িুইডয় নেডয়নছডলন, এবং বাইডবল বডল, র্ীি ুওই থলাডের বনু্ধডের নবশ্বাস থেডখ ওই অসুস্থয 

বযন্দিটটডে সুস্থ েডরনছডলন।  লুে ৭’র থসনিুনরয়ন সম্পডেয বলা িডয়নছল, পুডরা থেডির িডধয 

োর নবশ্বাস সবডিডয় থবনি থর্, র্ীি ুেরূ থেডেই োউডে সুস্থ েডর েুলডে পাডরন। এবং িনে ১৫ থে এেজন নারী 



র্ীিুডে োর নবশ্বাস থেনখডয় োর প্রনে র্ীিুর িডনািাবডে বেডল নেডয়নছডলন এবং নেনন থর্ সুস্থযো থিডয়নছডলন ো 

অজযন েডরনছডলন। োই বলা র্ায়, সুস্থো থপডে নবশ্বাস খবুই গুরুত্বপূে য, আপনন র্নে এিন পনরনস্থনের স্বীোর িন থর্, 

আপনন থর্ থরাগিুন্দির থিষ্টা েরডছন নেনু্ত োর ফল পাডেন না, থসডক্ষডত্র আপনার নবশ্বাডসর  াটনে োেডে পাডর। 

আিরা অডনে সিয়ই এিন পনরনস্থনের িডধয পনর, র্খন আিরা থিডব পাইনা আিরা থেন সুস্থ িডে পারনছ না, োই 

আিাডের িডন রাখডে িডব নবশ্বাস খুবই গুরুত্বপূে য। 

2. সু্কডলর থগ্রডের িডো নবশ্বাডসরও র্নে থোডনা স্তর োেডো েডব েুনি থোন থগ্রে থপডে?  

নিন্ন নিন্ন থগ্রডের অে য নে ো ননডয় আডলািনা েরুন; থসিাডব পাি েরা ও থফল েো ননধ যানরে িয় োও আডলািনা 

েরুন। (আপনার থেডির থগ্রনেং নসডিি ননডয় আডলািনা েরুন। অডনে থেডি সডব যাচ্চ থস্কার ১০, আবার অডনে 

থেডি A) নবশ্বাডসর পরীক্ষায় িুধু পাি েরডল োর ফল নে, এবং থেউ োডে ১০ বা A থপডল োর ফল নে? উোিরে: 

িাল থছডড় থেয়া িাডনই বযে যো, আর থিষ্টা িানলডয় র্াওয়া এবং ননডেযি থিডন িলাই পাি েরা। আবার েুনি র্নে 

ননডেযি থিডন িডলা, নেনু্ত অডনে থবনি অনিডর্াগ েডরা, োিডল েুনি B বা ৮ থস্কাডরর িডো অডপক্ষােৃে ননিু থগ্রে 

থপডে পাডরা। 

3. অ-নিিানরা থেিন নবশ্বাডসর অধীোরী? 

নবশ্বাস িডে থসই িডনািাব র্া থেখা র্ায় না, আর োই অ-নখিানডের থক্ষডত্রও নবশ্বাস নবেযিান। আিরা র্খন 

থিয়াডর বনস, আিরা নবশ্বাস েনর থর্, এটা আিাডের ননডয় থিডঙ পড়ডব না। নববেযনবাে বা থোডনা রাজনননেে েডলর 

ননব যািডন জয়লাডির থক্ষডত্রও নবশ্বাডসর অন্দস্তত্ব আডছ। িুল থেব-থেবীডের ঈশ্বর নিডসডব নবশ্বাস েরার ফডল িানুষ 

বযে য িডে পাডর। পনৃেবীর সব জায়গাডেই নবশ্বাডসর অন্দস্তত্ব রডয়ডছ এবং প্রডেযডেই নেছু না নেছুডে নবশ্বাস েডর। 

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর (যলিন ৮)  

 

লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ৮)  

আপনার নিক্ষােীডের থবলুন থফালাডে বলুন এবং থবলুনটট োডের িাোয়  ষডে বলুন। এডে নস্থর নবেুযে সটৃষ্ট িয়। 

থবলুনটট থেয়াডলর সডে লাগান, এবং থেখুন, নেিাডব থোডনা সািার্য ছাড়াই এটট থেয়াডলর সডে থলডগ োডে, এর 

োরে নস্থর নবেযুৎ! (নবস্তানরে থেখুন ইউটটউডব) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293034897399557/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293034897399557/


 --[ যকি ৯ ]-- 

িূত্র! (যলিন ৯) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ৯)  

অ্ন্ধকার যথভক রহিযজনক আঘাভতর যকি 

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ৯)  

বে যনাোরী: গেটট োেননে নেনু্ত ননডেযাষডের রক্ষা েরার জনয নেছু নাি ও স্থান থগাপন েরা 

িডয়ডছ। 

ইন্সডপক্টর: [েরজায় নে েরডলন] িুি সোল, আনি স্বাস্থয িন্ত্রোলয় থেডে এডসনছ, আিার নেছু 

প্রশ্ন নছল। 

ইয়ািুো: [েরজা খুডল] ন্দি বলুন ইন্সডপক্টর? 

ইন্সডপক্টর: আিার িাডে োো এেটট প্রনেডবেন অনুর্ায়ী, এখাডন োউডে স্বাস্থযডসবা থেয়া 

িডয়ডছ। আপনন নে এখাডন নিনেৎসািাস্ত্র প্রানক্টস েরডছন? 

ইয়ািুো: না, জনাব। 

ইন্সডপক্টর: োিডল ওই পর্ যটডের সডে আপনার সম্পেযডে আপনন নেিাডব বে যনা েরডবন?  

ইয়ািুো: নেনন এেেল থলাে ননডয় এখাডন এডসনছডলন। 

ইন্সডপক্টর: আপনন নে োডের থোডনা নবডিষ খাবার থখডে নেডয়নছডলন? 

ইয়ািুো: োর েল প্রিুর পনরিাডে থখডয়নছল, নেনু্ত ওই পর্ যটে নেছু থখডয়নছডলন নেনা ো আনি ননন্দিে েডর বলডে 

পারনছ না। নেনন প্রাে যনা েডরই অডনে সিয় োটটডয় নেডয়নছডলন। 

ইন্সডপক্টর: আপনন নে োর িাডলা র্ত্ন ননডয়নছডলন? 

ইয়ািুো: সনেয বলডে, না, আনি োডে সািার্য েরার থিষ্টা েডরনছলাি, আনি োিার োেডেও থিডয়নছলাি, নেনু্ত 

নেনন োডে রান্দজ িননন। নেনন োডরা জনয অডপক্ষা েরনছডলন। 

ইন্সডপক্টর: োিডল, নেনন নে োডের েডলর োউডে োডে আনডে পাটিডয়নছডলন? 

ইয়ািুো: না, সনেয বলডে, োরা োডরা সডে েো বডলননন। নেনন আসডলন, প্রাে যনা েরডলন এবং অডপক্ষা েরডে 

লাগডলন। 

ইন্সডপক্টর: োরপর নে িডলা? 

ইয়ািুো: নেছু নেন পর থেউ এেজন িান্দজর িডলন, োডে ছুেঁ ডলন, োর োডছ নেছু বলডলন, োডে ধুডয় নেডলন এবং 

িডল থগডলন। 

ইন্সডপক্টর: নেনন নে োিার নছডলন? নেনন নে থোডনা ঔষডধর েো বডলনছডলন? অেবা থোডনা বসু্ত বযবিার 

েডরনছডলন? 

ইয়ািুো: না, না, এবং না। 

ইন্সডপক্টর: োরা নে বনু্ধ নছডলন?  

ইয়ািুো: সনেয বলডে, আনি থিডবনছলাি োরা আসডল িতু্র, নেনু্ত োরা থর্ন বনু্ধর িডোই আিরে েরনছডলা। পুডরা 

বযাপারটাই আিাডে নবভ্রান্ত েডর নেন্দেডলা। 



ইন্সডপক্টর: টিে আডছ, আপনার সিডর্ানগোর জনয ধনযবাে। আিার র্নে আডরা থোডনা প্রশ্ন থেডে োডে, েডব 

আপনাডে আনি থোোয় খুেঁডজ পাডবা? 

ইয়ািুো: আনি আিার থিইট নিডটর বাসায় োেডবা। 

িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ৯) 

 

সূত্র নিডসডব এই সািগ্রীগডুলা ক্লাডস আনডে িডব: সানগ্লাস। 

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ৯) 

 

েুরডস্কর সোবযস্ত োরসুস িিডরর এেটট েৃিয, বেযিাডন থসখাডন পায় ২ 

লাখ িানুষ বসবাস েডর, িূিধযসাগর থেডে েডয়ে িাইল েডূর এটট 

অবনস্থে (থগাপন ইনেে: োরসুস িডে থসই িির থর্খান থেডে পল েযা 

এপিল এডসনছডলন।) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ৯) 

 

থগাপন ইনেে: রাস্তাটটর নাি “থিইট” োে র্ীিুনিি সাউলডে থসখাডন 

পাটিডয়নছডলন এবং সাউডলর জনয এেটট থবে পাটিডয়নছডলন োরে থস 

অন্ধ নছল, থর্ডিেু থস োর প্রিুর ননডেযি থিডন িডলনছল। 

যকি িোধান! (যলিন ৯) 

বাইভবভলর েল্প (যলিন ৯)  

পডলর েডোপেন  

বাইভবল যথভক: সশষযচসরত ৯:১-১৯ 

র্ীিুর অনুসারী িওয়ার আডগ পল নছডলন এেজন েষুু্টপ্রেৃনের িানুষ, র্ারা র্ীিুডে 

অনুসরে েডর নেনন োডের খবু  েৃা েরডেন। এিননে নেনন স্বীোর েডরডছন, নেনন 

সবডিডয় বড় পাপীডের িডধয অনযেি! িুধুিাত্র র্ীিুডে িাডলাবাসার োরডে থর্ডোডনা 

নিিানডে থজডল পািাডনার ক্ষিো নছল পডলর।  

এেনেন, নেনন নসনরয়ার োডিডস্ক িাটনছডলন, থসখাডন নেনন থজডল পুডর থেয়ার জনয 

নিিানডের খুেঁজনছডলন। িিাৎ েডর থসখাডন উজ্জ্বল এেটট স্বগীয় আডলা থেখা নেল 

এবং পল িাটটডে লুটটডয় পড়ডলন। নেনন এেটট েণ্ঠস্বর িনুডে থপডলন, “পল, থেন 

েুনি আিাডে ননর্ যােন েরডছা?”  নেনন জানডে িাইডলন থে োর সডে েো বলডছন 

এবং িীঘ্রই নেনন উত্তর থপডলন, “আনি র্ীি ুর্ার উপর েুনি ননর্ যােন েরডছা, উডি 

ো েঁড়াও িিডরর থিেডর র্াও”। 

পল উডি ো েঁড়াডলা, থস বুঝডে পারডলা, থস আর নেছু থেখডে পাডে না! র্ীি ুোডে অন্ধ েডর নেডয়ডছ! পডলর সডে 

নেছু বনু্ধ নছল এবং োরা োডে িিডরর িডধয ননডয় থগল। থসখাডন র্াওয়ার পর নেনন নেননেন পর্ যন্ত আর থোডনা 

খাবার বা পানন গ্রিে েরডলন না। িুধু প্রাে যনা েডরই নেনন এই সিয়টুেু োটাডলন। 



পডলর প্রাে যোর পর ঈশ্বর অযানাননয়াডসর সডে েো বলডলন। ঈশ্বর িাইডলন, অযানাননয়াস পডলর অন্ধত্ব েরূ েরার 

জনয প্রাে যনা েরুে। অযানাননয়াস নবন্দস্মে িডয় থগডলন; নেনন জানডেন পল নিিানডের জনয েেটা খারাপ থলাে 

নছডলন। নেনন ঈশ্বরডে সব বলডলন। ঈশ্বর উত্তর নেডলন, নেনন পলডে ননব যানিে েডরডছন ইসরাইডলর সব 

অইিুনেডের জানাডে থর্ ঈশ্বর োডের েেটা িাডলাবাডসন। ননডেযি অনুসাডর, অযাডনাননয়াস পডলর জনয প্রাে যনা 

েরডে লাগডলন। অযানাননয়াস র্খন পডলর সডে প্রাে যনা েরডলন পডলর অন্ধত্ব েরূ িডয় থগডলা। পডলর িনও 

পনরবনেযে িডয় থগডলা এবং েখনই নেনন নখষ্টধডি যর েীক্ষা ননডলন।  

বযবহাসরক (যলিন ৯)  

আনি আিার িতু্রডে িাডলাবাসডবা।     

যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ৯)  

“নেনু্ত আনি থোিাডের বলনছ, থোিাডের িতু্রডের িালবাডসা৷ র্া েঁরা থোিাডের প্রনে ননয় যােন েডর োডের জনয প্রাে যনা 

েডরা” িনে ৫:৪৪ 

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ৯)  

থোিার সডে খারাপ বযবিার েডরডছ এিন োডরা জনয থছাট এেটট উপিার ক্রয় েডরা। 

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ৯)  

আিরা এই থলসন থেডে নে নিখডে পারলাি? ঈশ্বর োর অন্দস্তত্ব িানুডষর োডছ 

প্রোি েরডে িান। 

ফান র্াইে! (যলিন ৯) 

যেইে (যলিন ৯)  

সাউডলর িডো অন্ধ 
নিক্ষে নিক্ষােীডের থিাখ বাধডব, থর্ অনয এেজন নিক্ষােীডে থছায়ার আগ পর্ যন্ত িাটডে োেডব। অপর নিক্ষােীডে 

থছা েঁয়ার সিয় োডে অবিযয়ই িালো িব্দ েরডে িডব। থিাখ বাধা নিক্ষােীডে থসই িব্দ িুডন বলডে িডব থস োডে 

ছুেঁ ডয়ডছ। থর্সব নিক্ষােী িায় না োডে থিাখ বাধা নিক্ষােী ছুেঁ ডয় থফলেু োডে অবিযয়ই রুডির িডধয ননুঃিডব্দ ও ধীডর 

ধীডর িলডে িডব।  

নপ্রসু্কল- েুইজডনর এেটট েল বানাও, প্রনেটট েডল এেজডনর থিাখ বাধা োেডব। এেজন থিাখ বাধা নিক্ষােীর থিাখ 

থবডধ নেডব এবং অনয এেজন োডে থছাট-খাট নেছু বাধা অনেক্রি েরডে সািার্য েরডব। নিক্ষে পূডব যই 

থশ্রেীেডক্ষ বাধাগুডলা তেনর েডর রাখডবন। 

আভলাচনা (যলিন ৯)  
(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের জনয) 

1. িানুষ নেিাডব এডে অনযডে নবিার েডর? 

িাডঝ িাডঝ িানুষ অনযডে নবিার েরডে নগডয়: োনাোনন, িাসািানস, সািডন থেডে উডি িডল 

আসা, োডরা সডে েো বলডে অস্বীেৃনে জানাডনা এসব আিরে েডর োডে। নিক্ষে নিডসডব 

আপনার োনয়ত্ব িডে অনযরা পলডে নেিাডব নবিার েরনছডলন, র্খন নেনন নখষ্টানডের িেযা 

েরডে থিডয়নছডলন, এবং ঈশ্বর নেিাডব অডনে থক্ষডত্র এিন োউডে িডনানীে েডরন র্ার 

ওই োজ েরার েো নছল না। 

2. নিিান নিডসডব, আিাডের থোডনা িতূ্র োো উনিে নয়, এর অে য নে, আিার িতূ্রডে 

আিায় িাডলাবাসডে িডব? 



বাস্তবোর ননরীডখ আডলািনা িুরু েরুন, বাস্তডব অডনে নিিান অ-নিিানডের িডোই ঝগড়া বা দ্বডে জনড়ডয় 

পডর,  এবং েখডনা েখডনা োরা আডরা থবনি খারাপ আিরেও েডর োডে। ননডজডের িডনর োডছ আিাডের নিেযা 

বলা উনিে নয়। আিরাও অনযডে িতূ্র নিডসডব িডন েডর োনে। োডের সডে আিরা এেসাডে িলডে িাই না, োরে 

োডের োছ থেডে আিরা আ াে থপডয়নছ, বা র্ারা আিাডের োছ থেডে নেছু িুনর েডর ননডয় থগডছ। নেনু্ত ঐসব 

িানুডষর প্রনে আিাডের িাডলাবাসা থেখাডে িডব। 

3. ঈশ্বর থোিার সডে থর্াগাডর্াগ েরডে িাডেন, নেনু্ত েুনি ঈশ্বডরর বােীডে িডনাডর্াগ নেে না, থসডক্ষডত্র 

ইশ্বর থোিার িডনাডর্াগ আেষ যডে নে েরডে পাডরন? 

অডনে সিয় ঈশ্বর আিাডের িডনাডর্াগ আেষ যে েরডে নাটেীয় নেছু েডর থফডলন, থর্িন- বনু্ধডে িারাডনা, অনয 

িির বা রাডজয পাটিডয় থেয়া, পরীক্ষায় খারাপ থরজাল্ট েরা,  ননষ্ঠ বনু্ধডে েডূর সনরডয় থেয়া, বা সরু গনলডে োউডে 

োন্নারে অবস্থায় পাওয়া। ঈশ্বর আিাডের িডনাডর্াগ আেষ যডে থর্ডোডনা নেছুই েরডে পাডরন। োরে নেনন 

আিাডের আধযান্দত্মে িাডলাডে িারীনরে িাডলার থিডয় থবনি গুরুত্ব থেন। 

নিক্ষােীডের পষৃ্ঠার উত্তর (থলসন ৯)  

 

লুোডসর পরীক্ষে (থলসন ৯)  

নিক্ষােীডের থখলনা “থসল থফান” বানাডে বলুন। এডক্ষডত্র েুটট োপ, েটুট থপপার নক্লপ, এেটট োর প্রডয়াজন িডব। 

োপ েুটট লম্বা োর নেডয় র্িু েডর নেন, এবং রুডির এপার-ওপার থেডে েইুজন নিক্ষােীডে োপ নেডয় েো বলডে 

বলুন। (নবস্তানরে থেখুন ইউটটউডব) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/


 --[ যকি ১০ ]-- 

িূত্র! (যলিন ১০)  

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ১০)  

অ্ভচনা অ্পপ্রচারকারীর যকি  

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ১০)  

বে যনাোরী: গেটট োেননে নেনু্ত ননডেযাষডের রক্ষা েরার জনয নেছু নাি ও স্থান থগাপন েরা িডয়ডছ।  

অপাডরটর: এিারডজন্দন্স সানিযস, বলুন নেিাডব আপনাডে জরুনর থসবা নেডে পানর? 

নফননস: আনি িেযার িুিনে থপডয়নছ। 

অপাডরটর: েখন এটা  ডটডছ? 

নফননস: গে রাডে। এটা আিার বাবার োডছ আিার িাইডয়র পক্ষ থেডে পািাডনা িডয়ডছ।  

অপাডরটর: আো, বুঝডে থপডরনছ, আিার িডন িয়। আপনার িাই আপনাডে িেযা েরার 

িুিনে নেডয়ডছন? 

নফননস: না, পুডরাপুনর থসটট নয়।  

অপাডরটর: থস নে োিডল আপনার িাই নয়? 

নফননস: আনি বলডে িান্দে, না, নেনু্ত োর অপর অংি। প্রেৃে অডে য থস আিাডে খুন 

েরডে র্াডে না। 

অপাডরটর: টিে আডছ, থো আপনার অ-িাই আপনাডে খুব েরডে র্াডে? 

নফননস: িযা, টিে ধডরডছন। 

অপাডরটর: আিার িডন িয় না এটট জরুনর থোডনা নরডপাটয সযার। 

নফননস: থস বডলনছল, ঈশ্বর িান আনি ও আিার িাই এেই নেডন িেুৃযবরে েরডবা। 

অপাডরটর: ঈশ্বর িান, আপনন ও আপনার িাই এেই নেডন িেুৃযবরে েরডবন? 

নফননস: সটিে। 

অপাডরটর: এে থসডেে অডপক্ষা েরুন, আনি িডন িয় আপনার েণ্ঠ নিনডে থপডরনছ। আিার ধারো আপনন থসই 

থিাটা ধি যর্াজে থর্ সব সিয় িুধু িাংডসর ফানল থখডেন, োই নয় নে? 

নফননস: না, আপনন আিাডে আিার িাই থিডব িুল েরডছন। আনি পােঁজডরর িাংস থবনি পছি েনর। 

অপাডরটর: থেখুন, আনি আপনার প্রনে েডিার িডে িাই না, নেনু্ত নেনন েখডনা িুল বডলডছন এিনটট আনি িুনননন। 

পািাপানি, আপনন র্নে ঈশ্বডরর আডেডির নবরুডদ্ধ বড় থোডনা পাপ েডর োডেন, েডব থে আপনাডে সািার্য 

েরডে এনগডয় আসডব? 

নফননস: ওি, আপনন আিার প্রনে খবু েডিার িডয় থগডল। োিডল, আপনন নে থোডনা অনফসারডে পািাডবন বা নেছু 

েরডবন? 

অপাডরটর: সযা, আনি েুুঃনখে, আপনার জনয আিরা নেছুই েরডে পারনছ না। আপনার বাবার সডে েো বলার থিষ্টা 

েরুন। জানার থিষ্টা েরুন নেনন আপনাডে সািার্য েরডে পারডবন নেনা। 

নফননস: আো, র্াই থিাে আপনাডে ধনযবাে। নবোয়। 



িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ১০)  

সূত্র নিডসডব এই সািগ্রীগডুলা ক্লাডস আনডে িডব: এয়ার বাে। 

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ১০) 

 

এনল নছডলন ইোিাডরর বংডিাধর, আডরাডনর পুত্র এবং ইসরাইডলর নবিারে ও 

উচ্চের র্াজে, র্খন থটন েিােডিে েযা আেয অব েযা থোডিনযাে 

নিডলািডে নছল। (থগাপন ইনেে: বাইডবডলর গডের সযািুডয়ডলর সিয় এনল’র 

িডো উচ্চপর্ যাডয়র র্াজেরা থর্িন থপািাে পরডেন।) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ১০)   

থগাপন ইনেে: োবরু থিেডর: এেটট প্রেীপ িযাে, এেটট থটনবডলর 

উপর রুটট, ধূয়ার থবনে, পরো, এবং নসিেু। এছাড়াও এেটট বানলি ও 

েম্বল োরে সযািুডয়ল থিডঝডে  ুনিডয়নছল - ১ সযািুডয়ল ৩:৩ 

 
 
 

যকি িোধান! (যলিন ১০) 

বাইভবভলর েল্প (যলিন ১০)  

সযািুডয়ল ঈশ্বডরর েো িুডননছডলন  

বাইভবল যথভক: ১ িযােুভয়ল ৩:১-১৮ 

সযািুডয়ল নছল এেটট নবডিষ বালে; ঈশ্বর োডে োর োডজর জনয িডনানীে 

েডরনছডলন। োডে র্াজে এনল োবুডে লালন-পালন েডরনছডলন এবং সযািুডয়লও 

োর প্রনে নবশ্বস্ত নছল। োই সযািুডয়লও োর পালডের সব উপডেি থিডন িলডো। এই 

সিডয়, ঈশ্বর োর থলােডের সডে অডনে েি পনরিাডে েো বডলডছন এবং 

সযািুডয়লও ঈশ্বডরর েণ্ঠ েখডনাই থিাডননন। োই, ঈশ্বর এে রাডে োর নাি ধডর 

োেডলন, নেনু্ত থস িডন েরডলা এনল োডে োেডছ। এনলর থোডনা সিসযা িডয়ডছ 

থিডব থস থেৌৌঁডড় এনলর োডছ ছুডট র্ায়। নেনু্ত এনল জানান, নেনন সযািুডয়লডে 



োডেননন, এবং োডে নবছানায় নফডর থর্ডে বডলন। সযািুডয়ল র্খন  ুিাডে র্াডব, েখন থস আবার োর ধডর োউডে 

োেডে িুনডলা এবং থস আবার এনল টিে আডছন নেনা ো থেখডে ছুডট থগল। এনল পুনরায় জানাডলন, নেনন োডে 

োডেননন এবং আবাডরা োডে নবছানায় নফডর থর্ডে বলডলন। সযািুডয়ল নবছানায় নফডর এডস  ুি  ুি িাব আসার 

সিয় আবাডরা োর নাি ধডর োেডে িুনল, এবং থস আবাডরা থস থেৌডড় এনল’র োডছ থগডলা। নেনু্ত এবার এনল’র 

প্রনেন্দক্রয়া নছল নিন্ন। নেনন সযািুডয়লডে বলডলন, িয়ডো বা ঈশ্বরই সযািডুয়লডে োেডছন এবং এিন  টনা র্নে 

আবাডরা  ডট, েডব োডে বলডে িডব, “বলুন থি ঈশ্বর, আপনার োস আপনার েো িুনডে পাডে।”  োই আবাডরা 

সযািুডয়ল নবছানায় নফডর এডলা এবং োর  ডুির িাব িডল এডলা, নেনু্ত এবাডরা োর নাি ধডর োোডে োর  ুি থিডঙ 

থগডলা। থস নবছানার উপর উডি বসডলা এবং বলডলা, “বলুন থি ঈশ্বর, আপনার োস আপনার েো িুনডে পাডে।”  

ঈশ্বর সযািুডয়লডে অডনে নবষয় জানাডলন। এর িডধয এেটট নবষয় িডে, এনল’র েইু পুডত্রর উপর নেিাডব ধ্বংস 

থনডি আসডব। ঈশ্বর সযািডুয়ডলর উডেডিয েো বলডলন, এবং সযািুডয়ল ো িডনাডর্াগ সিোডর িুনডলন। 

বযবহাসরক (যলিন ১০)  

ঈশ্বর আিার উডেডিয েো বলডবন, র্খন আনি োর েো িডনাডর্াগ নেডয় থিানার থিষ্টা েরডবা। 

যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ১০)  

“…আর থিষরা োর েন্ঠস্বর থিাডন৷ থস োর ননডজর থিষগুনলডে নাি ধডর োডে আর োডের বাইডর ননডয় র্ায়৷” থর্ািন 

১০:৩খ  

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ১০)  

এই সপ্তাডি, প্রাপ্তবয়স্ক েডয়েজডনর সাক্ষাৎোর নাও এবং জানার থিষ্টা েডরা সযািুডয়ডলর িডো থেউ ঈশ্বডরর েো 

িুনডে থপডয়ডছ নেনা।  

ন্দজজ্ঞাসা েডরা, “ঈশ্বর নে েখডনা আপনার সডে েো বডলডছন?”  ঈশ্বর নেিাডব আপনার সডে েো বডলডছন?  

আপনন নেিাডব বুঝডলন থর্ ওই েণ্ঠ ঈশ্বডরর নছল?” 

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ১০)  

আিরা এই থলসন থেডে নে নিখডে পারলাি? ঈশ্বর িানডুষর সডে থর্াগাডর্াগ 

রাখডে িান। 

ফান র্াইে! (যলিন ১০) 

যেইে (যলিন ১০)  

শ্রবডের থখলা 
নিক্ষােীরা িাডলা থশ্রাো নেনা এিন প্রশ্ন নেডয় নিক্ষে ক্লাস িুরু েরডবন। থর্সব নিক্ষােী িডনাডর্াগ নেডয় ক্লাস 

েরডছ না োডের থবর েরার জনয ননডির আইডটিগুডলা বযবিার েরডে পাডরন: 

• ৩টট আডপল থেডে েুনি র্নে ২টট আডপল নাও েডব থোিার োডছ েয়টট আডপল োেডব? (১টট নয় ২টট... 

োরে আপনন ননডজই েুটট আডপল ননডয়ডছন।) 

• লাফাডনার সডে সডে আিার সডে ৫বার পুনরাবনৃত্ত েডরা: িপ, িপ, িপ, িপ, িপ। েুনি সবুজ ট্রানফে বানে 

থেখডল নে েডরা? (“িানলডয় র্াই” িডে সটিে উত্তর, “বন্ধ েরা” নয়) 

• নবনিন্ন সাউে ইডফডক্টর থর্িন- িাে োনল, িন য, বটৃষ্ট ইেযানে িব্দ সংবনলে এেটট নসনে ননন। (অেবা 

অনলাইন থেডে িব্দগডুলা আপনার থিাবাইল থফাডন োউনডলাে েডর ননন।) বাচ্চাডের থিাখ বন্ধ েনরডয় 

থসগুডলা এেটট এেটট েডর থিানাডন এবং িব্দ নিনডে পারডল োডের িাে েুডল ো জানাডে বলুন। 

থিাবাইল থফান নেডয় িব্দগডুলা বাজান, এেবার এেটট িব্দই বাজান এবং বাচ্চাডের ন্দজজ্ঞাসা েরুন িব্দটট 

োডের পনরনিে নেনা। 



• িারজন েডর বাচ্চাডের েডল নবিি েরুন, প্রনেটট নিিুডে ১,২,৩,৪ েডর নাম্বার নেন। িারটট েিন সািগ্রী 

এেটট থটনবল বা এেটট থিয়াডরর উপর স্থাপন েরুন (থর্িন- এেটট েডয়ন, এেটট থপননসল, এেটট পাের, 

এেটট োগজ বা খানল রয্াপার)। নিক্ষােীডের জনয ননয়িগুডলা আডগ থেডেই নলডখ পড়ডে নেডে িডব। 

উোিরেসরূপ: “নাম্বার ২, োগজটট থোডলা” “নাম্বার ১ েডয়নটট নাম্বার ৪ থে োও” “নাম্বার ৩ থপননসলটট 

নাম্বার ১ থে নেও না।” এই থখলার উডেিয িডে, নিক্ষােীরা িডনাডর্াগ নেডয় আডেি-ননডেযিগুডলা থিডন 

িলডব। সবডিডষ, থেখুন োর িাডে থোন আইডটি আডছ। নিক্ষে িাইডল নিন্ন বসু্ত বা ননডেযিও প্রোে 

েরডে পাডরন থর্িন: গ্রিে েডরা, োও, িােবেল েডরা, পাটিডয় োও, থোডলা, থরডখ োও, গ্রিে েডরা, 

নবননিয় েডরা। 

আভলাচনা (যলিন ১০)  
(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের জনয) 

1. থোিার থপডট েুপুডরর খাবাডরর জনয আওয়াজ িুরু েরডল নেিাডব বুঝডব ঈশ্বর 

থোিাডে থোডনা বােযা নেডে িাডেন নেনা? 

সব নিিাডনর জানা উনিে, ঈশ্বডরর বােযা আিরা নেিাডব থপডে পানর। বাইডবডলর সািাডর্য েুনি 

নে িুনডে পাে ো আডগ ননন্দিে েডরা, ধি যগ্রডন্থর নবরুডদ্ধ র্ায় এিন নেছু োডে আডছ নেনা ো 

আডগ ননন্দিে িও। নদ্বেীয়ে, থোিার েেৃযত্ব র্াডের িাডে; অনিিাবে, র্াজে, নিক্ষেডের োডছ 

ন্দজজ্ঞাসা েডরও েুনি ননন্দিে িডয় ননডে পাডরা এবং েৃেীয়ে, েুনি থোিার আত্মাডে ন্দজজ্ঞাসা 

েডরও ো সটিে অনুিব েরডছা নেনা ো ননন্দিে িডয় ননডে পাডরা। 

2. সনেযই নে িুে বডল নেছু আডছ? 

সযািুডয়ডলর প্রনে থোডনা িুে নয়, বরং ঈশ্বর ননডজই েো বডলনছডলন, নেনু্ত এই গডের িাধযডি িুডের প্রসেটাও 

িডল আডস। বাইডবল পনরষ্কার েডরই জাননডয় নেডয়ডছ, পনৃেবীডে থফডরিো ও িয়োডনর অন্দস্তত্ব আডছ, এরা এিন 

অনেিানব সটৃষ্ট র্া আিরা থেখডে পাই না। ধি যগ্রডন্থর থোোও উডেখ পাওয়া র্ায় না থর্খাডন িেৃ িানডুষর বানড়র 

িারপাডি বা অনয থোডনা স্থাডন ‘িুডের িডো’  ুডর থবড়াডনার ননেি যন আডছ। সেুরাং, িানুষ থবনিরিাগ সিয়ই র্খন 

িুে থেডখডছ বডল োনব েডর, েখন িানুষ অবিযয়ই িয় ননডজর েেনা অেবা িয়োনডে থেডখ। আিরা ঈশ্বডরর 

সািাডর্য িয়োনডে েডূর সনরডয় নেডে পানর, এবং আেঙ্কজনে সব নিন্তা আিাডের থঝডড় থফলা উনিে। সুেরাং 

নিিান নিডসডব, ‘িুেডে’ িয় পাবার নেছু থনই। আিরা আিাডের িনডে িান্ত েরডে পানর অেবা িয়োনডে েডূর 

সনরডয় নেডয় বলডে পানর, োডের এখাডন থেউ স্বাগে জানাডে না। 

3. আিার োর েো থিানা উনিে?  

এিন োডরা োছ থেডে উপডেি ননডব না, েুনি র্াডের িডো িডে িাও না বা র্াডের অজযডনর িডো নেছু েুনি অজযন 

েরডে িাও না। েুনি নে সটিে োজটটই েরডে িাও? োিডল থোিার জানািডে বাইডবডলর সডে না নিলডল োডরা 

েো অনুসরে েরডব না। র্ারা থোিার থিডয় আধযান্দত্মেিাডব এনগডয় এবং েুনি র্াডের পছি েডরা োডের অনুসরে 

েডরা। 

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর (যলিন ১০)  

 



লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ১০)  

রুডির িাঝখাডন এে নিক্ষােীর থিাখ থবডধ ক্লাসরুডির নবনিন্ন নেে থেডে আসা নফসনফস িডব্দর নেে ননধ যারডের 

থিষ্টা েডরা। থিাখ বাধা নিক্ষােীর থক্ষডত্র নেছু পনরবেযন এডন থর্িন এে োন বন্ধ থরডখ বা নফসনফডসর পনরবডেয নিষ 

বান্দজডয় নিন্ন পনরনস্থনে তেনর েডরা। (নবস্তানরে থেখুন ইউটটউডব) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/


 --[ যকি ১১ ]-- 

িূত্র! (যলিন ১১) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ১১)  

চলন্ত েসের যকি 

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ১১)  

বে যনাোরী: গেটট োেননে নেনু্ত ননডেযাষডের রক্ষা েরার জনয নেছু নাি ও স্থান থগাপন েরা 

িডয়ডছ। 

বােযাবািে: আনি নফডর এডসনছ।  

িযানর: নেনন নে বডলডছন? 

বােযাবািে: সখুবর, নেনন বডলডছন, এই অসুস্থো িেুৃযডে থিষ িডব না। 

িযানর: (োন্নাোটট িুরু েরডলন) 

বােযাবািে: নে সিসযা? 

িযানর: নেনন ইনেিডধয িারা থগডছন! 

বােযাবািে: এটা নেিাডব সম্ভব? োডে থো এিন িডন িন্দেল না। 

িযানর: আনি বঝুডে পারনছ না, েুনি নে ননন্দিে নেনন বডলডছন, থস িারা র্াডব না? 

বােযাবািে: আিাডে থিে েরডে নেন [এেটট োগডজর নিপ থবর েরডলন এবং পড়ডে িুরু েরডলন], িযা, োই থো 

থেখনছ। “এই অসুস্থো িেুৃযডে থিষ িডব না।” 

িযানর: এটা আিাডে নেন [পুডরাটা পড়ডলন] 

বােযাবািে: আপনার ক্ষনেডে আনি খবুই িি যািে। 

িযানর: নেনন নে বডলডছন থস আসডছ? 

বােযাবািে: ন্দি। 

িযানর: আো, থস র্খন আসডব আনি েখন োর সডে েো বলডে র্ান্দে, োরে আনি নেছুই বঝুডে পারনছ না। [োন্না 

িুরু েরডলন] 

বােযাবািে: আিাডে নে আর নেছু েরডে িডব? 

িযানর: আিাডে অডন্তযটষ্টন্দক্রয়ার আডয়াজন েরডে িডব। েুনি নে ফুডলর থোোডন নগডয় নেছু ফুল অেযার েরডে 

পারডব, আর এখাডনও আিার নেছু সািার্য েরোর। 

বােযাবািে: অবিযয়ই। 

িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ১১)  

সূত্র নিডসডব এই সািগ্রীগডুলা ক্লাডস আনডে িডব: সাো বযাডেজ, বা সাো োপড়। 



িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ১১)  
বেযিান থবোননর ছনব। (থগাপন ইনেে: থর্ িিডর লাজারাস বসবাস 

েরডেন।) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ১১) 

 

থগাপন ইনেে: নসল েরা সিানধ (অবিয খবু েৃঢ়িাডব নয়), গন্ধ 

নছল, োরে লাজারাসডে ৪ নেন থরডখ থেয়া িডয়নছল এবং থিনর ও 

িাে যা বডলনছডলন র্নে সিানধটট ওিাডনা িয়, েডব থসখান থেডে গন্ধ 

থবর িডব। 

যকি িোধান! (যলিন ১১) 

বাইভবভলর েল্প (যলিন ১১)  

লাজারাস 

বাইভবল যথভক: যোহন ১১:১-৪৪ 

র্ীি ুএেটট িির ভ্রিে েরনছডলন, এবং িিডরর িানুডষর প্রনে োর িাডলাবাসা প্রোি 

েরনছডলন, এবং েখন নেনন জানডে পারডলন োর অনুসারী লাজারাস অসুস্থ ও 

িেুৃযপের্াত্রী। লাজারাডসর থবান র্ীিুর োডছ এডস োডে োড়াোনড় োর সডে োর 

িিডর থর্ডে অনুডরাধ েরডলন, থর্ন র্ীি ুোডে রক্ষা েরডে পাডরন। নেনু্ত র্ীি ু

লাজারাসডে সািার্য েরডে র্াওয়ার আডগ আডরা েুইনেন থসখাডন অবস্থান েরডে 

িাইডলন। নেনন োর অনুসারীডের বলডলন, লাজারাস  ুনিডয় আডছ, নেনু্ত থেউ ো 

বুঝডে পারডলা না, োরা িাবডলা লাজারাস আসডল িারা থগডছ। র্ীি ুও োর 

অনুসারীরা লাজারাডসর িিডর প্রডবি েরডল, লাজারাডসর থবান র্ীিরু োডছ এডলন 

এবং জানাডলন িাত্র েুনেন আডগ আসডল নেনন লাজারাসডে বা েঁিাডে পারডেন। র্ীি ু

ওই থবানডে ন্দজজ্ঞাসা েরডলন, োরা নে নবশ্বাস েডর থর্ নেননই র্ীিুনখষ্ট এবং থর্ডেউ 

োডে নবশ্বাস েডর থসই নিরন্তন জীবন লাি েরডব। োরা সবাই স্বীোর েরডলা থর্ োরা র্ীিুনখষ্টডে নবশ্বাস েডরন, 

নেনু্ত র্ীি ুআসডল নে থবাঝাডে িান্দেডলন ো থেউ বুঝডে পাডর না। র্ীি ুথলজারাসডে থর্খাডন েবর থেয়া িডয়ডছ 

থসখাডন সবাইডে ননডয় থগডলন। নেনন েবডরর ওপডরর পােরডে সডর র্াওয়ার ননডেযি নেডলন। নেনু্ত লাজারাডসর 

থবান থেেঁ ডে উিডলন এবং ো না েরডে র্ীিুর োডছ অনডুরাধ েরডলন। নেনন জানাডলন, লাজারাে ৪নেন িয় িারা 



থগডছন, োই োর েবর উমুি েরডল থসখান থেডে পেঁিা গন্ধ থবরুডব! র্ীি ুোডের উডেডিয বলডলন, “আনি নে 

থোিাডের বনলনন থর্, থোিরা র্নে আিাডে নবশ্বাস েডরা, েডব থোিরা ঈশ্বডরর িনিিা থেখডে পাডব?” নেনন 

পােড়ডে সডর থেয়ার আডেি নেডলন এবং থজাডর বলডলন, “লাজারাস, থবনড়ডয় আডসা!”  অেুঃপর লাজারাস থবনড়ডয় 

এডলন, জীনবে অবস্থায়!  র্ীি ুোর বনু্ধ লাজারাসডে িেৃ থেডে জীনবে েরডলন!   

বযবহাসরক (যলিন ১১)  

আিার জনয খারাপ নেছু িডয় থগডলও ঈশ্বর আিাডে িাডলাবাডসন।    

স্মৃসত যলাক (যলিন ১১)  

“র্ীি ুিাে যাডে বলডলন, ‘আনিই পুনরুত্থান, আনিই জীবন৷ থয় থেউ আিাডে নবশ্বাস েডর, থস িরবার পর জীবন নফডর 

পাডব;’” থর্ািন ১১:২৫ 

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ১১)  

োউডে থিডনা এিন োডরা নবপডে োর িাডলার জনয নেছু েডরা।   

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ১১)  

আিরা এই থলসন থেডে নে নিখডে পারলাি? ঈশ্বর িান িানুষ পুনরুত্থান সম্পডেয জানুে। 

ফান র্াইে! (যলিন ১১) 

যেইে (যলিন ১১)  

নপডি বে যিালা আেঁো 
নিক্ষে ক্লাসডে থজাড়ায় থজাড়ায় িাগ েডর থেডবন। প্রডেযে েডলর এেজনডে নিক্ষে থেডে এেটট থগাপে বে য 

থেখাডবন। েডব ওই নিক্ষােীডে োর পাটযনাডরর োডছ থসই বে যটট বলা বা থোডনা রেি ইনেে প্রোে েরার অনুিনে 

থেয়া িডব না। পাটযনাডরর োডছ নফডর র্াবার পর নিক্ষে র্খন বলডবন, "go" েখন ওই নিক্ষােী োর পাটযনাডরর নপডি 

আঙুল নেডয় ওই বে যটট এেঁডে থেডবন। পাটযনার বে যটট উপলুনি েরডে পারডল িাে েুডল থসই বে যটট নে ো জানাডব। 

র্নে সটিে িয়, েডব ওই েলটট এেটট পডয়ে অজযন েরডব। আর িুল িডল র্েক্ষে পর্ যন্ত না এেটট েল সটিে বে যটট 

অনুধাবন েরডে পারডছ েেক্ষে পর্ যন্ত থখলা িলডে োেডব। আর সবডিডয় থবনি পডয়েধারী েলই থিডষ নবজয়ী 

থ ানষে িডব।  

েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের থক্ষডত্র নিন্নো। 

আভলাচনা (যলিন ১১)  
(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের জনয) 

1. থোিার জীবনডে থেন েুনি অনযার্য বডল িডন েডরা? ঈশ্বর নেিাডব থোিার জীবডনর সিসযা গুডলা েরূ 

েরডে পাডরন? 

আপনার নিক্ষােীডের সব িোিেই গ্রিে েরুন, এখাডন িুল উত্তর বডল নেছু থনই। প্রডেযডের 

জীবডনই নেছু অনযার্যোর গে োডে। আপনার নিক্ষােীডের ইনেবািে-থননেবািে উিয় নেে 

ননডয়ই আডলািনা েরডে উদ্বূুদ্ধ েরুন, েডব আপনন উিডয়র িডধয িারসািয রাখার থিষ্টা েরডবন। 

িনে ১৯:২৯ বডল, পনৃেবীডে র্ারা ঈশ্বডরর জনয উৎসগ য েরডব োডের নেিাডব পডরর জীবডন সনু্তষ্ট 

েরা িডব। িনে ২০ থেখায়, নেিাডব েিীরা নিন্ন নিন্ন  ো োজ েডরও সিান িুজনুর পায়। এসব 

েৃষ্টান্ত প্রিাে েডর, অবিযয়ই পনৃেবীডে জীবন নযার্য নয়, এবং ো িনবষযডেও ো নযার্য িডব না। 

আপনার নিক্ষােীডের উিয় নেে ননডয়ই আডলািনা েরডে উদ্বূুদ্ধ েরুন।  



2. আনি েডিারিাডব প্রাে যনা েরডল নে  টডব?   

ঈশ্বর থোডনা থিন্দেং থিনিন নন। থোডনা থোডনা সিয় নেনন আিাডের ’না’ বা ’এখন না’ জাননডয় নেডবন। ঈশ্বর 

সব যো আিাডের িেল িান, ো বেযিাডনর জনয র্ে েটিনই থিাে। ঈশ্বর িান আিরা প্রাে যনা েনর, এবং িাডঝিাডঝ 

আিাডের প্রাে যনার উপর নেনন োর নসদ্ধান্ত বেলও েরডে পাডরন। নেনু্ত সব সিয়ই আিাডের প্রাে যনার উত্তর থেয়া 

িডব থেিনটটও নয়। 

3. র্ীিুর প্রনে থোিার থেিন আিা োো উনিে? 

অডনে সিয় নিষ্টানরা সিসযা-নবিীন জীবন থিডয় োডে, োরা িডন েডর, র্ীি ুোডের জীবনডে অডনে সিজ েডর 

থেডব, এবং োরা সব সিয়ই সুস্বাডস্থযর অনধোরী িডয় োেডব। েুুঃনখে; র্ীি ুবডলডছন, নিষ্টানডের জনয জীবন িডব 

েডষ্টর, সিজ নয়। িয়োনডে উমুি েডর থেয়া িডয়ডছ এবং থস িিুিাডব পনৃেবীডে  ুডর থবড়াডে, থস আিাডের 

ধ্বংস েডর নেডে িাডে। আিাডের আিা েরা উনিে, েটিন সিয়গুডলাডে র্ীি ুআিাডের সিডর্ানগো েরডবন, এবং 

আিাডের সটিে নসদ্ধান্ত গ্রিডেও সািার্য েরডবন; নেনু্ত েটিন সিয় েরূ েডর থেডবন থেিনটট নয়। 

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর (যলিন ১১)  

 

লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ১১)  

প্রনেটট বাচ্চাডে েপাডলর ওপর এেটট োগজ ধডর োডে িােযার নেডয় ননডজর নাি নলখডে বলুন। থপছন থেডে 

থলখা খুব েটিন এেটা বযাপার। (নবস্তানরে থেখুন ইউটটউডব) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/


 --[ যকি ১২ ]-- 

িূত্র! (যলিন ১২) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ১২)  

সেথযা ষেেভের যকি 

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ১২)  

বে যনাোরী: গেটট োেননে নেনু্ত ননডেযাষডের রক্ষা েরার জনয নেছু নাি ও স্থান থগাপন েরা িডয়ডছ। 

দ্বাররক্ষী: িযাডলা অনফসার, আনি নেিাডব আজ আপনাডে সািার্য েরডে পানর? 

থগাডয়িা: িুি নবোল [বযাজ খুডল পডেডট রাখডলন] আনি নে আপনাডে নেছু প্রশ্ন েরডে পানর? 

দ্বাররক্ষী: িযা, অবিযয়ই। 

থগাডয়িা: আনি খবর থপডয়নছ, এই িবডন আজ েুটট িেযাোডণ্ডর  টনা  ডটডছ। 

দ্বাররক্ষী: য়াি, না সযার, আনি বলডবা, ওটা আত্মিেযা নছল। 

থগাডয়িা: েুনি ননন্দিেিাডব নেিাডব এডে আত্মিেযা বলডছা? আনি থো থনাট থরডখ র্াওয়ার িডো 

থোডনা প্রিাে পাইনন। আত্মিেযার িডো থোডনা তবনিষ্টযও আনি পাইনন। 

দ্বাররক্ষী: োরা থধা েঁো থেয়ার এেটট পনরেেনা ননডয়নছল, নেনু্ত ো িারাত্মেিাডব বযে য িডয় োডের ননডজডের িেুৃযর 

োরডে পনরেে িডয়ডছ। 

থগাডয়িা: েুনি থোোয় নছডল? 

দ্বাররক্ষী: সব সিডয়র িডো, আিার পা েরজার সািডনই নছল। 

থগাডয়িা: ওই নাটডে নে থোিার থোডনা িূনিো নছল? 

দ্বাররক্ষী: ন্দি সযার, আনি ওই থেিেটুট রুডির বাইডর ননডয় আনস এবং লাি পরীক্ষডের োডছ থপৌৌঁডছ নেই, নর্নন 

থসগুডলা িডগ য ননডয় র্ান।  

থগাডয়িা: ও আো, োিডল েুনি িেৃডেি েটুট থেডখডছা? 

দ্বাররক্ষী: ন্দি সযার, োরা নছডলন এেজন নারী ও এেজন পুরুষ। 

থগাডয়িা: েুনি েখন োডের বিন েডর ননডয় এডসনছডল, োডের িরীডর নে থোডনা োটা বা জখডির নিহ্ন নছল? 

দ্বাররক্ষী: ন্দি না সযার, োডের সম্পূে য স্বাস্থযবান িডন িন্দেল, নেনু্ত োরা নছডলন িেৃ অবস্থায়। 

থগাডয়িা: আনি অনুিান েরনছ, েুনি বাইডররটা থেডখ ননিয়ই বুঝডে পাডরানন থিেডর নে  ডটনছল? 

দ্বাররক্ষী: আপনন বলডে পাডরন, োরা িজার নেছু িডন েডরই নেছু েরডে থিডয়নছল। নেনু্ত আনি আপনাডে বলডে 

পানর, রুডি এই রুডি আপনন খুব থবনি নিেুযে খুেঁডজ পাডবন না। 

থগাডয়িা: নে বলডল েুনি? 

দ্বাররক্ষী: এখাডন থোডনা নিেুযে খুেঁডজ পাডবন না। 

থগাডয়িা: না, োর আডগ।. 

দ্বাররক্ষী: ওি, থেউ বলডে পারডব না থিেডর নে  ডটনছল। 



িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ১২)  

সূত্র নিডসডব এই সািগ্রীগডুলা ক্লাডস আনডে িডব: েডয়ন। 

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ১২) 

 

থজরুজাডলডি সডলািডনর স্তম্ভডশ্রনী এখন থেখডে থর্িন থেখায়। 

(থগাপন ইনেে: নিষযিনরডের েৃেীয় অধযাডয় উডেখ েরা িডয়ডছ নপটার 

সডলািডনর স্তম্ভডশ্রনীডে ধি যপ্রিার েরডেন। নপটাডরর সডে আনাননয়াস 

ও সানফরা নিষযিনরডের ৫ অধযাডয় বলা িডয়ডছ, এবং ো এই জায়গার 

খুব োছাোনছই  ডটনছল।) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ১২) 

 

থগাপন ইনেে: সম্পে নবন্দক্র েরা থেডে প্রাপ্ত অে য (নেনু্ত সব অে য 

নয়) এবং নারী ও পুরুডষর িরীডরর পাি নেয় অন্দঙ্কে থরখা। (পুরুষটট 

আডগ পডরনছল োরপর নারী।) 

যকি িোধান! (যলিন ১২) 

বাইভবভলর েল্প (যলিন ১২)  

অযানাননয়াস ও সানফরা  

বাইভবল যথভক যনয়া: সশষযচসরত ৫:১-১১ 

র্ীিুর অনুসারীরা োর িিৎ েি য সম্পডেয আিাডের জাননডয়ডছন, ফডল িানুষরা এডে 

অনযডে সািার্য েরডে আডরা থবনি অনুপ্রানেে িডয়ডছ। োরা অডনে সিয় ননডজডের 

সব সম্পে নবন্দক্র েডর নেডয় েনরদ্রডের সািার্য েরডেও এনগডয় আসডো। অযানাননয়াস 

ও সানফরাও থেিনন নছডলন, োরা িানুষডে সািার্য েরডে থিডয়নছডলন। 

থসৌিাগযবিে, অযানাননয়াস ও সানফরার এে টুেরা জনি নছল, র্া োরা নবন্দক্র েডর 

নেডে থিডয়নছল এবং ো থেডে প্রাপ্ত অে য োন েডর নেডে থিডয়নছল। 

অযানাননয়াস ও সানফরা োডের জনি নবন্দক্র েরার সডে সডে োরা অনুসারীডের জনি 

নবন্দক্রর অডে যর এেটট অংি নেডে িাইডলন, নেনু্ত োরা োনব েরডলন, পডুরা অে যই োরা 

োন েডর নেডয়ডছন। অযানাননয়াস নপটারডে অে য বুন্দঝডয় নেডয় খুব সনু্তটষ্ট অনুিব 

েরডলন, নেনু্ত তেবক্রডি নপটার জানডে পারডলন থর্ অযানাননয়াস নিেযা বডলডছন। 

নেনন আবাডরা অযানাননয়াসডে ন্দজজ্ঞাসা েরডলন, এটাই নে জনি নবন্দক্রর সব অে য এবং অযানাননয়াস নিেযা বলডলন 

থর্ এটাই সব অে য। নপটার প্রশ্ন েরডলন, নেিাব িয়োন অযানাননয়াডসর হৃেয় িি বনু্দদ্ধ দ্বারা িডর নেডলা, র্খন থস 



িাডলা নেছুর উডেডিয োন েরডে থিডয়নছডলন। ওই জনির িানলোনা অযানাননয়াস ও সানফরার, োডেরডে এটট 

নবন্দক্র েরা বা নবন্দক্র েডর এর সব অে য োন েরার জনয থেউ বাধয েডরনন। নেনু্ত োরপরও োরা এটট ননডয় নিেযার 

আশ্রয় ননডয়নছল। এ ননডয় নপটার োডে গালিি েরডল, অযানাননয়াস িাটটডে লুটটডয় পডর িারা থগডলন! 

েডয়ে  ো পর সানফরা এডলন এবং োর স্বািীডে থেখডলন। নপটার োডে থেখা িাত্র ন্দজজ্ঞাসা েরডলন, 

অযানাননয়াস নে জনি নবন্দক্রর সব অে য োন েডর নেডয়নছডলন নেনা। নেনু্ত সানফরাও োর স্বািীর িডোই নিেযা 

বলডলন। নপটার নবন্দস্মে িডলন, সানফরাও ঈশ্বডরর প্রনে নিেযা বলডলন, এবং নেনন েুুঃখিারাক্রান্ত থিন োডে 

ন্দজজ্ঞাসা েরডলন, ঈশ্বরডে নেনন এিাডব পরীক্ষায় থফলডলন থেন। সানফরা েৎক্ষোৎ জানডে পারডলন োর স্বািী 

িারা থগডছন, এবং োর স্বািীডে র্ারা েবর নেডয়ডছন োডের নেডে োোডলন এবং েৎক্ষোৎ থসও িারা থগডলন। 

বযবহাসরক (যলিন ১২)  

ঈশ্বর চান, আেরা িব টো িতয বসল।  

যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ১২)  

“পরেডরর োডছ নিেযা থবাডলা না, োরে থোিরা থোিাডের পুরাডনা পাপিয় সত্ত্বাডে োর সিস্ত িি েি য সডিে 

েযাগ েডরছ৷” েলসীয় ৩:৯ 

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ১২)  

থোিার বলা থোডনা এেটট নিেযা েো ননডয় নিন্তা েডরা। আর েখডনা নিেযা না বলার নসদ্ধান্ত নাও। থছাট এেটট 

োগজ নাও, এবং থসই নিেযা েোটট নলডখ থফল। ওই থনাডট এেটট প্রাে যনা বােযাও নলডখ থফল, ঈশ্বডরর োডছ সািার্য 

িাও থর্ন থোিাডে আর নিেযা বলডে না িয়। োগজটট থোিার বানড়র বাইডর ননডয় র্াও এবং আগুন নেডয় পুনড়ডয় 

োও।  

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ১২)  

আিরা এই থলসন থেডে নে নিখডে পারলাি? ঈশ্বর িানডুষর িন ও উডেিয 

সম্পডেয িাডলািাডবই জাডনন।  

ফান র্াইে! (যলিন ১২) 

যেইে (যলিন ১২)  

োরা েডয়ন থেয়নন? 

নিক্ষে নিক্ষােীডের িক্রাোডর বসডে বলডবন, এবং এেজনডে নপটার নিডসডব িডনানীে েরডবন, থর্ সবার 

িাঝখাডন বডস োেডব। এেটট থছাট েডয়ন এে ছাত্রডে (অযানাননয়াস) থেয়া িডব, র্া  নড়র োটার অনিিুডখ 

িক্রাোডর এডেে জন নিক্ষােীডের থপছডন গুডজ থেয়া িডব এবং আডরা এেটট েডয়ন আডরে নিক্ষােীর োডছ থেয়া 

িডব (সানফরা) র্া  নড়র োটার নবপরীে অনিিুডখ িক্রাোডর এডে জন নিক্ষােীডের থপছডন গডুজ থেয়া িডব। সব 

বাচ্চারাই েডয়ন পাস েরার িডো অনিনয় েরডে পাডর, োডের িাডে েডয়ন োেুন তব না োেুে। নিক্ষে নপটারডে 

োর থিাখ বন্ধ েরডে বলডবন, ওই সিয় অনযানয নিক্ষােীরা েডয়ন পাস েরডে োেডব। নিক্ষে নপটারডে থিাখ 

খুলডে বলডবন এবং োর োডছ েডয়নটট আডছ ো অনুিান েরডে বলডবন। নপটার র্েক্ষে পর্ যন্ত না অযানাননয়াস 

বা সানফরাডে থবর েরডে না পারডব েেক্ষে পর্ যন্ত এিাডব িলডে োেডব। েডয়েধারী েইুজডনর িডধয এেজন ধরা 

পডর থগডল থস নপটার নিডসডব িাডঝ এডস বসডব এবং এেইিাডব থখলা িলডে োেডব।  

আভলাচনা (যলিন ১২)  
(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের জনয) 

1. সবাই থেন স্বডগ য র্ায় না? 



বাইডবডলর বে যনা অনুর্ায়ী, সব িানুষই পাপী এবং নরডে র্াওয়ার থর্াগয। ঈশ্বর থরাবট বানাডে িাননন, োই নেনন 

িানুষডে িুিিাডব নসদ্ধান্ত থনয়ার ক্ষিো নেডয়ডছন। ঈশ্বর িান, সবাই থর্ন পাপিুি িয়, নেনু্ত নেছু িানুষ োডের 

ননডজডের ইোিডোই িলডে িায়, োরা ঈশ্বর বা স্বগ যডলাডে নবশ্বাস আনডে িায় না।  

2. থেন িাঝািান্দঝ োো র্ডেষ্ট নয়? 

প্রেিে, “র্ডেষ্ট” থোডনা ধ্রূুব লক্ষযবসু্ত নয়, এবং ো সব যোই পনরবেযনিীল। নদ্বেীয়ে, র্ীি ুবডলডছন, েনরদ্রো সব 

সিয় োর সডে োেডবন। এবং েৃেীয়ে, আিাডের োনিীল িওয়া িেলজনে।  

3. “সাো নিেযা” বা থছাট পাপ বলডে নে থবাঝায়? 

উডেিয সব সিয় খুব গুরুত্বপূে য। েুনি নিেযা বডল োডরা অনুিূনেডে আ াে থেয়া থেডে রক্ষা েরডছা নানে ননডজর 

পয়সা বা েঁিাডে িাডো থসটা গরুুত্বপূে য। ঈশ্বর থধা েঁো পছি েডরন না। নিেযা বলার থিডয় োরা র্নে জনি নবন্দক্র না 

েরডেন থসটাই োডের জনয িাডলা নছল। 

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর (যলিন ১২)  

 

লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ১২)  

থটনবডলর ওপর এে টুেরা োগডজ প্রনেটট ছাত্রডে এেটা নিহ্ন আেঁেডে বলুন, োরপর ওই নিক্ষােীডে  ুনরডয় থফলুন 

এবং থিাখ বন্ধ েডর োড়াোনড় থসই নিডহ্নর উপর আ াে েরডে বলুন। (নবস্তানরে থেখনু ইউটটউডব) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/ 

 
 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/


 --[ যকি ১৩ ]-- 

িূত্র! (যলিন ১৩) 

িূত্র #১ সশভরানাে (যলিন ১৩)  

অ্দ্ভূূত েুুঃস্বভের যকি 

িূত্র #২ নার্ক (যলিন ১৩)  

বে যনাোরী: গেটট োেননে নেনু্ত ননডেযাষডের রক্ষা েরার জনয নেছু নাি ও স্থান থগাপন েরা িডয়ডছ। 

ভ্রিেোরী: আপনন নে নেছু খুেঁজডছন? 

প্রাইডিট থগাডয়িা: আনি এেজন ননডখা েঁজ র্ুবডের েেন্ত েরনছ। োর উচ্চো এেটুেু পনরিাে। 

োর পরডন নছল নিন্ন রেডির এেটট জযাডেট। 

ভ্রিেোরী: ওি, আনি োডে থেডখনছ, নেছুনেন আডগই থস এখাডন এডসনছল। 

প্রাইডিট থগাডয়িা: আপনন নে জাডনন থস থোোয় র্ান্দেল? 

ভ্রিেোরী: আিার িডন িয় থস থোোডনর পডে র্ান্দেল। 

প্রাইডিট থগাডয়িা: থোোন থেন? 

ভ্রিেোরী: উিি, আনি োর িাইডের িুডখর েোয় িডুননছলাি থর্ োরা থসখাডন র্াডে, থো র্খন থস োডের খুেঁজডে 

আসডলা েখন আনি োডে জাননডয়নছলাি থর্ োরা থসখাডন নগডয়ডছ। 

প্রাইডিট থগাডয়িা: আপনন নে আর নেছু িুডননছডলন? 

ভ্রিেোরী: িযা, আনি র্নে োডের িাই িোি, েডব েখডনাই োডের োডছ থর্োি না। োরা োর নবরুডদ্ধ খুব কু্ষি 

অবস্থায় নছল। 

প্রাইডিট থগাডয়িা: আিার থেৌেুিল জাগডছ, আপনন নে বলডে পারডবন থেন? 

ভ্রিেোরী: উিি, আিার িডন িডয়ডছ, থস োডের খারাপ আিরডের েো োডের বাবার োডছ থস বডল নেডয়নছল, 

োরপর োরা েি িডব্দ আডরা নেছু বডলনছল, র্া আনি িুনডে পানরনন। 

প্রাইডিট থগাডয়িা: আপনন নে এটা থিাডনননন, নানে আপনন িুনডে িাননন? 

ভ্রিেোরী: আনি িাঙা স্বডর নেছু িব্দ িুনডে থপডয়নছ, নেনু্ত ো থেডে আনি নেছু বুঝডে পানরনন, েডব োরা সবাই 

থবি উডত্তন্দজে নছল। েযান থবডনর থিডয় িয়ংেরিাডব িাো গরি অবস্থায় নছল, আিার িডন িয় এটা োর নাি। 

প্রাইডিট থগাডয়িা: আর োর িাইডয়রা থোোয় নগডয়ডছ আপনন োডে ো জাননডয়ডছন? 

ভ্রিেোরী: আিার িডন িডয়নছল, োরা থর্ সিডয় থোোডন থপৌৌঁডছডছ োর িডধয োডের িাো িাণ্ডা িডয় থগডছ, ফডল 

এখন থসখাডন র্াওয়া ননরাপে িওয়ার েো। 

প্রাইডিট থগাডয়িা: আনি নেনু্ত থস নবষডয় ননন্দিে িডে পারনছ না। 

ভ্রিেোরী: থেন, নেছু নে  ডটডছ? 

প্রাইডিট থগাডয়িা: িযা, থস ননডখা েঁজ এবং ধারো েরা িডে থস ননিে িডয়ডছ। থস ননডখা েঁজ িওয়ার আডগই োর বাবা 

আিাডে  ননডয়াগ নেডয়ডছন, আনি এখন োর লাি খুেঁজনছ। 

ভ্রিেোরী: ওি, থবিারা, োডে থেডখ িডন িন্দেল থস নেছু িানরডয় থফডলডছ। আনি োডে সািার্য েরডে থিডয়নছলাি। 

নেনু্ত এখন োর নে িডলা থে জাডন! 



িূত্র #৩ িােগ্রী (যলিন ১৩)  

সূত্র নিডসডব এই সািগ্রীগডুলা ক্লাডস আনডে িডব: বানলি। 

িূত্র #৪ প্রত্নতত্ত্ব (যলিন ১৩) 

 

পনৃেবীডে অডনে জায়গা আডছ থর্খাডন গি িাডেই থরাপন েরা 

িয়। (থগাপন ইনেে: থজাডসডফর স্বডে গডির থর্ আটটেঁ নডুয় 

পডড়নছল, ো থেখডে অডনেটা এিনই নছল।) 

িূত্র #৫ বাইভবল স্থল (যলিন ১৩) 

 

থগাপন ইনেে: থজাডসডফর স্বে; সূর্ য োর নপো, িা েঁে োর 

িাো, ১০টট োরা োর িাইডয়রা। 

যকি িোধান! (যলিন ১৩) 

বাইভবভলর েল্প (যলিন ১৩)  

থজাডসফ ও োর স্বে  

বাইভবল যথভক: যজভনসিি ৩৭:১-১১ 

থজাডসফ নছডলন জযােব নাডির এে থিষপালডের সবডিডয় থছাট থছডল। োর বড় 

িাইরা োডে  েৃা েরডো োরে, োডের বাবা অনযডের থিডয় োডে থবনি 

িাডলাবাসডেন। এর োরে, থজাডসডফর জম িয় জযােডবর বদৃ্ধ বয়ডস। োই নেনন 

িডন েডরনছডলন, থজাডসফ োর জনয নবডিষ আিীব যাে, সেুরাং োর প্রনে োর 

িাডলাবাসার পনরিােটাও নছল থবনি। োছাড়াও থজাডসফ নছল জযােডবর সবডিডয় নপ্রয় 

স্ত্রীর সন্তান। জযােব থজাডসডফর জনয এেটট িূলযবান থোট বাননডয় নেডয়নছডলন, এবং 

এডে োর িাইরা এডোই কু্ষি িডয়নছল থর্ োর প্রনে িাডলািাডব েো বলাই োরা বন্ধ 

েডর নেডয়নছল। েখন ঈশ্বর থজাডসফডে েুটট নিন্ন স্বে থেখাডলন। প্রেিটটডে এেটট 

িাডি থস ও োর িাইরা সডষযর আেঁটট বাধনছডলন। িিাৎ েডরই োর আেঁটটটট উডি ো েঁড়াডলা এবং োর িাইডের আেঁটটটট 

োর আেঁটটর সািডন নডুয় পড়ডলা। নদ্বেীয় স্বেটট নছল সূর্ য, িা েঁে ও োরাডের ননডয়। োর বাবা নছডলন সূর্ য, োর িা িা েঁে 

এবং োর িাইডয়রা োরা এবং োরা সবাই োর সািডন িাো নে েডর আডছ।  থস োর স্বে েুটটর েো োর িাইডের ও 

বাবাডে বডলনছল, োরা সবাই োর ওপর থরডগ নগডয়নছল। িাইরা এটা থোডনািাডবই থিডন ননডে পারনছল না থর্, থর্ 

িাইডে োরা সিযই েরডে পাডর না, োর সািডন োরা নেিাডব িাো নে েরডব। জযােবও োর নপ্রয় থছডলডে 



গালিি েরডলা নেননও এটা িানডে পারডলন না থর্, নেনন ও োর স্ত্রী থছডলর োডছ িাো নে েরডবন। নেনু্ত জযােব 

এটা িডনর থিেডর থগেঁডে ননডয়নছডলন। অডনে বছর পর সব স্বেই সনেয িডয়ডছ, এবং ঈশ্বর থজাডসফডে নিসডরর 

থনো নিডসডব িডনানীে েডরডছন, নর্নন বিু থলােডে িয়ািি েনুিযক্ষ থেডে রক্ষা েডরডছন।  

বযবহাসরক (যলিন ১৩)  

আনি জানন, ঈশ্বর আিার বনু্ধ ও পনরবারডে নিন্ন নিন্ন উপিার নেডয়ডছন।    

যলাক স্মৃসতচারণ (যলিন ১৩)  

“নেনু্ত ঈশ্বর থয়িনটট থিডয়ডছন থসইিাডব থেডির সিস্ত অংিগুনলডে সান্দজডয়ডছন৷ ো না িডয় সব অেগনুল র্নে 

এেরেি িে েডব থেি বডল নে নেছু োেে?” I েনরন্থীয় ১২:১৮-১৯ 

অ্যািাইনভেন্ট (যলিন ১৩)  

নেনজন বযন্দির এেটট োনলো তেনর েডরা, থর্খাডন ঈশ্বর োডের নিন্ন নিন্ন প্রনেিা, সক্ষিো ও িন্দি উপিার 

নেডয়ডছন, ো থোিার থিডয় নিন্ন। ঈশ্বডরর োডছ সািার্য িাও নেনু্ত অনযডে থেয়া উপিার ননডয় ঈষ যানিে িডয়া না।  

ঈশ্বভরর সিএনএ (যলিন ১৩)  

আিরা এই থলসন থেডে নে নিখডে পারলাি? থোডনা থোডনা সিয় ঈশ্বর 

িানুষডে োর িনবষযে পনরেেনা থেখান। 

ফান র্াইে! (যলিন ১৩) 

যেইে (যলিন ১৩)  

স্বডের থখলা 
নিক্ষে ক্লাসডে েুইিাডব নবিি েরডবন: িষয আেঁটট এবং োরা। নিক্ষে ক্লাসরুডির এে পাডি এেটট থসফটট লাইন 

ননধ যারে েডর থেডবন, থর্খাডন নিক্ষােীডের থছা েঁয়ার আডগই োরা থেৌডড় ননরাপে আশ্রয় থপডে পাডর। নিক্ষে গে 

বলডবন এবং র্খন োডের িব্দটট িুনডে পাডর (উোিরে: িষয বা োরা ) োরা থসফটটডে থেৌডড় পানলডয় র্াডব। অনয 

েল েখন এই েডলর নিক্ষােীডের থসফটটডে র্াওয়ার আডগই ছুেঁ ডয় থফলডে িাইডব। থর্সব নিক্ষােীডের ছুেঁ ডয় থফলা 

িডব, োরা অপর েডল থর্াগ নেডব। ১৫ নিননট পর থর্ েডল সবডিডয় থবনি সংখযে থখডলায়ার োেডব, োরাই ন্দজেডব। 

বাইডবডলর গডের স্মরডে পরান্দজে েল নবজয়ী েডলর োডছ িাো নে েরডব। 

আভলাচনা (যলিন ১৩)  
(েুলনািূলে বড় নিক্ষােীডের জনয) 

1. ঈশ্বডরর েো নে অনযডের োডছ আিার বলা উনিে? 

নিিানডের সবসিয় প্রসু্তে োেডে িডব, অনযডে ঈশ্বডরর গে থিানাবার জনয। নপের ৩:১৫ থে 

উনেনখে, “থোিাডের সবার থয় প্রেযািা আডছ থসই নবষডয় থোিাডের র্খন থেউ ন্দজজ্ঞাসা েডর েখন 

োর র্োর্ে জবাব নেডে থোিরা সব সিয় প্রসু্তে থেডো৷”  িনে ২৮:১৮-২০ বডল, নবশ্বজডুড় ঈশ্বডরর 

বােী প্রিার েরডে। এই োডজ আিরা থর্ এোেী েডর র্াডবা ো নয়, ঈশ্বরই এই োডজ আিাডের 

সািার্য েরডবন।  নিষযিনরে ১:৮ ঈশ্বর োর স্বাক্ষী িওয়ার ক্ষিো প্রোে েরডবন। নেছু িানুষ 

অনযডে বলডব, োরে এটাই োডের োডছ নবডিষ উপিার (এডফসীয় ৪:১১ এ ধি যপ্রিারডের প্রনে 

উপিার গুডলার োনলো থেয়া আডছ।)  েডব নিক্ষােীডের জনয সু্কল, প্রনেডবিী বা প্রনেটট িানুডষর োডছ ঈশ্বডরর বােী 

থপৌৌঁডছ থেয়া বা ধি যপ্রিাডরর োনয়ত্ব অনপ যে িয়নন। র্াই থিাে, আিাডের প্রডেযডেরই উনিে ঈশ্বডরর েো অনযডের 

সডে থিয়ার েরা। 

2. থোিার বনু্ধরা থোিার সডে থেিন আিরে েডর? ঈশ্বডরর পক্ষ থেডে “টুইট” থেিন িডে পাডর? 



বনু্ধডের সডে আিরা থফইসবুে, িযাট, টুইটার, থিাবাইল থফান, িডুখািুনখ এবং আডরা নবনিন্ন উপাডয় থর্াগাডর্াগ 

েনর। থোিার প্রনে ঈশ্বডর বােযা পাবনলে নানে প্রাইডিট? ঈশ্বর েখডনা েখডনা আিাডের বডলন “র্াও” আবার 

েখডনা েখডনা আিাডের বডলন “অডপক্ষা েডরা” এবং সািার্য েডরন। েখডনা েখডনা নেনন আিাডের এেটট িডব্দর 

িাধযডিই পে থেখান। আিরা র্নে ঈশ্বডরর পডুরা “টুইডটর” অে য নাও বনু্দঝ োনে, োিডলও আিাডের োর ননডেযি 

থিডন িলডে িডব। 

3. স্বডের নবশ্বাসডর্াগযো েেটুেু? িানুষ  িনবষযেবিাডের থেন অে য থেয়, স্বডের অে য বডল থেয়ার জনয? 

নিিুরা প্রনেনেন সোডলই োডের স্বে ননডয় েো বলডে পছি েডর। নেছু সিয় সবার সডে থিয়ার েরার পর োরা 

বুঝডে পাডর, োডের স্বডের থোডনা অে য থনই, অনধোংি থক্ষডত্রই থসগডুলা অবাস্তব, আর ো অডনেটা টটনি থিা বা 

িুনি থেডখ অনুপ্রানেে। 

েডব নেছুনেছু সিয় ঈশ্বর স্বে থেখান, র্া খবুই েুল যি। েখডনা েখডনা ঈশ্বর আিাডের সডে স্বডে েো বডলন, নেনু্ত 

আিরা োর সটিে েেয উদ্ঘাটন েরডে পানর না। িনবষযেবিাডের নবশ্বাস েরডে থনই।  নদ্বেীয় নববরে ১৮:১০-১২ 

“ঐ সিস্ত োজ র্ারা েডর, থসইসব থলােডের প্রিু, থোিাডের ঈশ্বর,  েৃা েডরন…”  ঈশ্বর িনবষযেবিাডের সম্পডেয 

িানুষডে সেেয েডরডছন, োরে নেনন জাডনন িানুষ িনবষযডের জনয ঈশ্বরডে নবশ্বাস না েডল আডগ থেডেই নে 

 টডে র্াডে ো জানার থিষ্টায় থনডি পরডব। নেনন িান িানুষ থর্ন োর ওপর আস্থা রাডখ! 

সশক্ষাথীভের পৃষ্ঠার উত্তর (যলিন ১৩)  

 

লুকাভির পরীক্ষণ (যলিন ১৩)  

এে পা েুডল এবং  নড়র োটার অনিিুডখ থরডখ নিক্ষােীডের এেটট োগডজ োডের ননডজর নাি নলখডে নেন। 

(নবস্তানরে থেখনু ইউটটউডব) 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293723920663988/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293723920663988/

