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প্রযান সম্পাদক: বিবিনা িুস 

বিলযটিি টিম: ডুলেট িুস, কলা কিালডা, কজবনফার সানলেজ বনইলটা, জুবেও সানলেজ বনইলটা, মাইক কাঙ্গাস, মুনলসরাট 

দুরান বডযাজ, সুবক কাঙ্গাস, কিরবনকা কতাজ এিং বিবক কঙ্গাস। 

এই বিবিএস কপ্রাগ্রালমর জনে নতুন োন কেিার জনে মাইক কাঙ্গাস ও কজাশুযা কমলডাজা কক যনেিাদ 
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আবে আতুহা, অবেন কজবিযার, অনু্নপামা ওযাংলিলদ, আরমা প্রকািনা, ব্ললস কজলটডার, ব্রাবস জোকি, কারো বমযাবম, 

কডবিড রাজু, ইফ্রবযম নজুগুনা বমরবি, বফবন কজকি, কজকি ককারুবিো, কজলডন্দ্র বসং, মারলকাস করাে, মোথু দস, নাবসম 

িেটাযা, পে মওযাবঙ্গ, পে কসপ্টান, রুবিনা রাই, সািবরনা কিবন জন, এিং সািটাইলটেবম। 
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 “জঙ্গলে জীবিত থাকা ” বিবিএস এ স্বােত 

কতামার দূরিীন আর িোে ওঠাও তারপর জীলপ েল া, কারর্ এিন 

জঙ্গে বিবিএস এ যাওযার সময! আমালদর আলসপালসর জেৎ 

জঙ্গলের মলতা, কযিালন আমালদর অলনলক ঠকালনার কেো কলর, েুবর 

কলর, তিুও আমরা িাাঁ েলত বিবি। তলি, আমরা যিন বিবি আমরা যীশু 

বখ্রলির মলযে আবছ তিন আমরা বনবিত হলত পাবর। 

"কযলহতু আমরা এিন এমন মহান সাক্ষী কমলের দ্বারা পবরলিবেত, যা 

িাযা সৃবে করা বজবনস এিং সহলজ পালপর বদলক কযলত কদয না। এিং ধযযণর সালথ আমালদর জনে বনবদণ ে রাস্তায এবেলয 

কযলত কদয।" বহব্রু 12:1 

আমালদর বথম িাসণ িলে, যারা আমালদর আলে েলে কেলছ তালদর দ্বারা আমরা অনুপ্রাবর্ত আমরা আত্মবিশ্বালসর সলঙ্গ িয, 

পাপ, আিমর্ জয করলত পাবর। এই বিবিএলস আমরা েিীর জঙ্গলে প্রলিি করি আর জঙ্গলের অনে বদলক কিরি, আমরা 

সাহস, উদারতা, তৃবি ও িবির সালথ বিিি আমরা ইশ্বলরর পবরিালরর অংি!   

সি সমলযর মলতাই, তুবম কতামার ছাত্রলদর একসলঙ্গ বনলয কাযণিম করলত পার, অথিা দলে বিিি কলর কাযণকোপ 

করলত পার আর তুবম কিিন গুবে েুলর েুলর কদিলত পার। তুবম কতামার স্বািাবিক জেিািার পবরলিিন করলত পার, িা 

বদলনর পাঠ সম্পবকণ ত জেিািার পবরলিিন করলত পার। কারুবিল্পগুবে িুি মজাদার হলি কারর্ বিশুরা পশুপাবি 

িালোিালস, এিং এগুবে কতামার ছাত্রলদর কদিা নাটক “িবি এডলিঞ্চার” -এ কদিা পশুর উপর বিবি কলর িানালনা 

হলযলছ। প্রবতটি কিিন কক মজার নাম কদওযা হলযলছ আর সাজালনা হলযলছ আলরা কিবি মজাদার করলত। ধদবনক িাইলিে 

পালঠ কতামার ছাত্রলদর রং করার জনে ৫টি ছবি কদওযা হলযলছ, এিং তারা বিলিষ কলর, িইলত েুবকলয থাকা জঙ্গলের যাাঁ যা, 

উপলিাে করলি! এই জঙ্গে বথম মজার বিবিএস , সাজালনা উলিজনাপূর্ণ কলর তুেলি এিং প্রেুর সৃজনিীে যারর্া 

িাস্তিাবযত করা সহজ হলি। 

"জঙ্গলে জীবিত থাকা" বিবিএস ছাত্রলদর বিিলত সাহাযে কলর তারা খ্রীলের মলযেই আলছ, তালদর োরপালির দুবনযা কথলক 

আিমলর্র আিংকা থাকা সলত্বও। ডিডিয়ার কথলক আমরা যারা িাযা সৃবে কলর তালদর কথা বিিি, আিালনর কথলক বিিি 
যারা েুবর কলর তালদর কথা, কেহবসর কথলক যারা সুবিযা বনলত কেো কলর তালদর কথা বিিি; হামলনর কথলক, যারা 

আমালদর সরাসবর আিমর্ তালদর কথা জানি; এিং েবেযালতর কথলক, যারা সাহসীিালি হুমবক কদয তালদর কথা জানি। 
একই সমলয, আমরা দৃঢ়, সন্তুে, প্রফুল্ল, সাহসী হলত পাবর এিং ঈশ্বলরর পবরিালরর অংি হলত পাবর টা জানি! 4 বদলনর 

বদন, বিশুলদর কালছ তালদর হৃদয ও জীিন বযশু বখ্রলির কালছ বনলিবদত করার একটি বিলিষ সুলযাে থাকলি। 

তুবম বক োলেণ র সলঙ্গ আসন্ন ছুটিলত জঙ্গলের েিীলর কযলত প্রস্তুত? এই নতুন বিবিএস  "জঙ্গলে জীবিত থাকা" এ অলনক 

করামাঞ্চ কতামার অলপক্ষা করলছ! 

 

বিবিনা িস 

সম্পাদক: "বিশুরা গুরুত্বপূর্ণ" 
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 কপ্রাডাক্ট িেিহার বকিালি করলি 

আমন্ত্রর্ করা   

অলনক েীজণ া তালদর সম্প্রদাযলক ছুটির িাইলিে সু্কলে আমন্ত্রর্ জানায। জনসাযারর্লক আমন্ত্রর্ জানালনার সিলেলয সাযারন 
উপায হে কবমউবনটিলত, কদাকালন িা পািবেক ট্রান্সলপালটণ  কপািার োোন। আপবন একটি িেস্ত এোকা কিলছ বনলয লাইযার 
বিতরর্ করলত পালরন। এই কারলর্, আমরা কপািার এিং লাইযার ধতবর কলরবছ। এই বিজ্ঞাপন সম্পদ আমালদর ওলযিসাইলট 
ডাউনলোলডর জনে উপেব্ধ যালত আপবন বপ্রন্ট করলত পালরন। আলরকটি িাে যারর্া মূে রাস্তায পদযাত্র  সংেঠিত করা 
এিং প্রলতেলকরই জঙ্গলের প্রার্ী বহসালি কপািাক প লত িেুনএিং আমন্ত্রর্ করুন ও বমবে বদন । বকছু েীজণ া এমনবক ো ী 
সাজায পদযাত্রার জনে! প্রযান কোলো, গ্রাবফক আটণ স এিং আমন্ত্রর্ পত্র, কপােকাডণ , কপািার, মুবিত টি-িাটণ , লাযার ইতোবদ ধতবর 
করলত হলি, এগুবে বিনামূলেে আমালদর ওলযিসাইলট পাওযা যায। আপবন সবতেই এই প্রলেো করলত পালরন! িাচ্চালদর 
েসলপে কিানা প্রলযাজন, এিং আপনার বিবিএস সঠিক সময। 

বনলযাে করা  

আমালদর পরামিণ আপনার উবেত প্রবতটি কালজর জনে বনবদণ ে কস্বচ্ছালসিক বনলযাে করুন। আপনার বিবিএস অলনক বদন আলে 
কথলকই প্রোর করলত শুরু করুন, যালত আপনার মণ্ডেীর সিাই একটা ি  ইলিন্ট আসলছ কিলি করামাবঞ্চত হয। 
কস্বচ্ছালসিক বনলযাে করার সময আমরা পরামিণ বদই আপবন সি কালজর একটি তাবেকা িানান, ও িািুন কক ককান কাজ 
িাে কলর করলত পারলি। তারপর প্রবত জন কক একটি বনবদণ েণ কালজর দাযত্ব কনওযার কথা িেুন। িালো হয যবদ তারা 
বনলজরা তাবেকায নাম বেলি কালজর বনিণােন কলর যালত তারা কদিলত পায অনেরা বক কাজ করলছ। বিবিএস এ কযােদান 
করা একটি িালো উপায অনেলদর কদিালনার কয বেজণ া কত মজার হলত পালর! সি কস্বচ্ছালসিক কযন বিক্ষক না হন। পলরর 
প্রজন্ম কক উবিি করার জনে আমালদর সিার উলদোে দরকার!   

িতণ    

প্রবতলযাবেতা আপনার ইবিবি এর  সিলেলয মজার হলত অংি পালর, বকন্তু মলন রািলিন কয এটি ঐবচ্ছক। দলের সামঞ্জসে 
িজায রািার জনে, িযস অনুসালর দে বিিি করুন। আপবন প্রবতটি দলের নাম িা একটি রং বনযণারর্ করলত পালরন, "কিাঁলে 
থাকা" এর অনুিূবত বদলত হয এইিালি প্রবতটি িযলসর সদসেরা অনুিি করলত পারলি; আর একই সময, প্রবত দলে সি 
িযলসর সদসে থাকলি। প্রলতেক দলের অবযনাযক বনলযাে করুন, এমন ককউ কয কনতৃত্ব বদলত পালর এিং দেলক অনুপ্রাবর্ত 
করলত পালর। প্রবত বদন, উলদ্বাযলনর পলর, আপনার দলের জনে বেযার প্রস্তুত করলত 15-30 বমবনট সময োেলত পালর, 
এমনবক মােণ  ও করলত পালরন। তারা একসলঙ্গ প্রাথণনা করলত এিং কজতার জনে ককৌিে পবরকল্পনা করলত পালর। আমরা 
পরামিণ বদই এই টিম বমটিং প্রযান হলে কহাক, প্রবতটি ককার্ায একটি কলর দে। এই িালি, আপবন প্রস্তুত হওযার সালথ সালথ 
এলক অপরলক শুনলত পালরন, এটি উলিজনা সৃবে হলি। পলযন্ট কদিার সিলেলয সহজ জালযো "কডািা কিো।" আপবন 
কনতালদর এিং সাহাযেকারীলদর ককান িাচ্চা িাে িেিহার করলছ তার কিযাে রািলত িেলত পালরন, সাহাযে করলত িেলত 
পালরন িা কছাটলদর সাহাযে করলত িেলত পালরন। এই িাচ্চালদর কিবি পলযন্ট বদলয পুরষৃ্কত করুন। প্রথম বদন, দে িাে 
করুন ও দলের নাম রািুন। কিলে িানান দলের নাম মলন রািার জনে। বদ্বতীয বদন, ককালনা মজার েল্প িেুন িা তামািা 
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কদিান িা একসালথ োন করুন। তৃতীয বদন, লাে িা কপািার িানান যা শুকরুিার আসার সময িাচ্চারা কদিালি। েতুথণ বদন, 
কিলষর বদলনর জনে কপ্রলসলন্টিন অনুিীেন করুন। যালত একটা বেযার থাকলি, একটা লাে থাকলি, এিং জনসাযারলর্র জনে 
একটি অবিিাদন। কিলষর বদন বপ্রবতটি কদাে সামলন বেলয বনলজরলদর বেযার িেলি, লাে কদিালি আর পুলরা কদাে অবিনন্দন 
জানালি। বিোর করুন ককান দে সি কথলক িাে আর বজলতলছ, আর তালদর পুলরা সিালহর পলযন্ট কোষর্া করুন। 

 

দলের জনে নালমর প্রস্তাি: অোমাজনীযযান, সুবিণ ির, অবিযাত্রী, নাবিক, িা এক্সললারার। 

সিালহর কিলষ কদওযার জনে পুরস্কার ধতবর রািুন! 
করালটিন  

তুবম বনলজর ইচ্ছা মত আমালদর বিবিএস িেিহার করলত পার, বকন্তু এটি এক সমলয বতনটি কিিন এর সালথ করালটিন 
বসলিলমর সালথ িেিহার করা জনে িানান হলযলছ। এর মালন তুবম িাচ্চালদর বতনটি দলে িাে করলি আর দেগুবে বতনটি 
কিিলনর মলযে েুরলি। “গুহা ক্লাস” “িাইলিে বনরীক্ষর্” আর “জেপ্রপাত কারুবিল্প”। প্রবত কিিলনর সমযসীমা 20-40 
বমবনট, আর প্রবতটি কিিলন 3 িার একটি কলর দে েুরলি প্রবত বদন। দে িাে করার সি কথলক সহজ উপায িযস 
বহলসলি িাে করা:   

• "সহজ" 4-6 িছর িযসী 

• "মাঝাবর" 7-9 িছর িযসী 

• "কঠিন" 10-12 িছর িযসী 

কযলহতু তুবম ইবতমলযে কতামার দেলক িাে কলরছ, তুবম তালদর কসইিালি িেিহার করলত পার। আমরা সুপাবরি বদই কয 
বিবিএস এর  

 

সাহাযেকারী বহসালি কতর িা বকলিারিযস (13+ িছর) িাচ্চালদর িেিহার কর। যাইলহাক, "কঠিন" ছাত্র িই ি  ছাত্রলদর জনে 
এিং এমনবক প্রািিযস্কলদর জনেও মজার হলি। কিিনগুবের মলযে কোরালনার সময আমালদর বপ্রয উপায োন করা, যালত 
িাচ্চারা এক জাযো কথলক অনে জাযোয যাওযার সময মজা করলত পালর। আমরা "কডািা কিো" এিং জে িািার "ট্রবপকাে 
করেুলরন্ট" আোদা কলরবছ কারর্ সি ছাত্রলদর সালথ একসালথ করা সহজ। আলরকটি বিকল্প হে িাইলিলের কলাক কিিার জনে 
আলরকটি কিিন যুি করা, িা অোকিন োন কিিা িা দুলটাই, কতামার 6 টি কিিন থাকলত পালর িা 3 টি কিিলনর 2 
টি গ্রুপ ধতবর করলত পার। 

সমযতাবেকা (3-5 েন্টা) 
উদ্বোধনী 

• োন 

• িূবমকা 

• নাটক 

দে 
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ধদবনক বিযাকোপ  (15-30 min) 

করালটিন (দে িা িযস অনুসালর) (15-30 বমবনট প্রবতটি) 

• গুহা ক্লাস 

• িাইলিে বনরীক্ষর্ 

• জেপ্রপাত কারুবিল্প 

কিো (30-45 বমবনট) 

জে িািার (15-30 বমবনট) 

একসালথ কিষ (15-30 বমবনট) 

• োন 

• কোষর্া এিং কিষ 

নাটক  

নাটক প্রবতবদলনর পাঠ কিিালনার একটা মজার উপায। আমরা পুলরা কপ্রাগ্রালম প্রবতটি েবরলত্রর জনে একই অবিলনতা িোিহার করার সুপাবরি 

কবর আর পুলরা বদন অবিলনতারা বনলজলদর কবিউম পলর থাকলি আর তারা প্রবত কিিলন বেলয িাচ্চালদর সালথ কথা িেলত পালর ও কসেবফ 

িা ফলটা তুেলত পালর।  

এই নাটক গুবেলত প্রবতবদন িবি কক সু্কে কপৌাঁছালনার জনে অলনক কসরত করলত হয, জঙ্গলের প্রার্ীরা হয তালক উৎসাহ কদয িা িাযা বদলত 

কেো কলর। কস তার বিক্ষকলদর কথা িলে, বকন্তু বিক্ষকলদর কিলনা কদিা যায না। িবির উপর জন্তুলদর আিমর্ সাযারর্ হামোর মত মলন 

হওযা উবেত যা ছাত্ররা আমালদর েীজণ ালতও অবিজ্ঞতা কলর। কিবি মজার জনে আমরা কসে কফান কফইসিুক/লহাযাটসঅোপ/ইউটিউলির মত 

অোবললকিন িা "লসেবফ" ছবি কতাো এসি করলিবছ। আর একটা ককৌতুক বহসালি আলছ িবির বপ্রয প্রবতবদলনর জে িািার বসবরযাে। এটা আপবন 

আপনার এোকার জে িািালরর বহলসলি পাল্টালত পালরন। কাডণ লিাডণ  বদলয িানালনা বজপ করাজ রালত্র িবির কিাযার জাযো। নাটলক প্রবতবদন 1টি 

জঙ্গলের কছলে (িবি) আর 2-3টি অনে জন্তু থালক। প্রবতবদলনর 2টি জন্তুর েবরত্র অবিনয অনে অনে জন করলত পালর, িুি সাযারর্ কবিউম 

িেিহার কর। পঞ্চম বদন তৃতীয জন্তু আলস বকন্তু কস কিলজর িাইলর থাকলত পালর। আিা করবছ িবি ও জন্তুলদর সলঙ্গ অলনক মজা করলি। 

  
মুলিাস িানালনার জনে সি কটমললট আমালদর ওলযিসাইলট বিনামূলেে অনোইন পাওযার যায 

http://www.childrenareimportant.com/jungle/ 

ধদবনক নাটকগুবেলত িেিহালরর জনে একটি কাডণ লিাডণ  বজপ ধতবর করুন। বজপ বকিালি করলি তার বিবডও ইউটিউলি কদিুন! 
https://www.youtube.com/watch?v=KEwQpAqHNkk 

 

http://www.childrenareimportant.com/jungle/
https://www.youtube.com/watch?v=KEwQpAqHNkk
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 কিিন 

িাইলিে বনরীক্ষর্  

নদীলত স্বােতম কযিালন আমরা একটা বডবঙ্গ েল  িাইলিে বনরীক্ষর্ করি! ছাত্রলদর প্রবতবদলনর পাঠ 
বিলরানাম, কলাোন এিং কমলমাবর িব্দ িেলত িে। ছাত্রলদর িই বিবতরর্ কর, আর তালদর েুকালনা 

যাাঁ যার উির িুাঁজলত উৎসাহ দাও। কিলষ ছাত্রলদর িইলত কদওযা দুটি কাজ করলত িে আর িইলযর পাতায রং করলত িে।   

গুহা ক্লাস 

গুহা ক্লালস বিক্ষক িাইলিলের েল্প িেলি, আর বিশুরা প্রবতটি েলল্পর ছবি আাঁকলি। ছবিগুবে িাইলিলের 
ইবতহাসলক বেবত্রত করার জনে েমৎকার আটণ ওযাকণ  বহসালি ধতবর করা হলযলছ, ছবিগুবে সহজ যালত 
বিশুরা বনলজরা সহলজ আাঁকলত পালর। আাঁকা কিষ হলে, িাচ্চালদর কিাটিং কপািালরর সামলন জল া 

কর, প্রশ্ন বজজ্ঞাসা কর আর উিলরর দুটি অপিন দাও। "মতামত" িা "কিাটিং টাইম" এর উলদিে ছাত্রলদর বেন্তা করলত 
কদওযা, তাই এমন িালি িো উবেত কযন মলন হয দুলটা অপিনই ঠিক।  প্রবতটি ছাত্র তার দে অনুসালর কপািালর বনলজর 
কিাট বদলয বনলজর মতামত িেলি, ককান উিরটা তার ঠিক িলে মলন হলচ্ছ। কিালটর জনে তুবম বিকার ও িেিহার করলত 
পার। সঠিক উির িলোনা। 

জেপ্রপাত কারুবিল্প 

এই কিিলন, বিক্ষাথীরা পাঠেটি মলন রািার জনে ও উপলিাে করার এিং িাব লত বনলয যাওযার জনে 
বকছু মজাদার হালতর কাজ করলি। কারুবিলল্পর জনে সকে কটমললট অনোইলন পাওযা যায 

(আমালদর ওলযিসাইট) এিং এই বনলদণ বিকাগুবে এিালন এই মোনুযালে কদওযা আলছ। 

ট্রবপকাে করিুরান্ট 

অিিেই তুবম সাযারর্ জে িািার পবরলিিন করলত পার। আমালদর জে িািার সুস্বাদু আর এমন 
িালি িানালনা যালত িাচ্চালদর িালো োলে আর বিবিএস (ছুটির িাইলিে সু্কলের) সালথ সম্পবকণ ত। 
সিাই বিবিএস এর কিোর আনন্দ উপলিাে করলত পারলি িািার কিলত কিলত। কযসি বজবনস 

কতামার এোকায পাওযা যায কসগুবে পালল্ট দাও, আর মজা কর।  

কডািা কিো  

কিো জ্ঞান বিকাি কলর, কযাোলযাে স্থাপন কক উৎসাহ কদয এিং বিশুলদর আনন্দ কদয। তাই 
আমরা বিবিএস এ এমন কিো কিবে যালত িাচ্চারা, অনেলদর সালথ িাে করলত, বনলজর পাোর 
জনে অলপক্ষা করলত আর অনেলদর কথা শুনলত কিলি। প্রবতটি পালঠর জনে একটি কলর কিো 

কিলছ বনলত পার িা সি কটা কিেলত পার, যা কতামার িাে োলে। িাচ্চালদর তালদর িযস আর কত জন আলছ কসই 
অনুযাযী দলে িাে কর। কদলি বনও যালত সি দলে সমান সংিেক ি , মাঝাবর ও কছাট িাচ্চা থালক। প্রথম বদনই দে 
েঠন কর কযটা কোটা সিাহ থাকলি!  



 

8 

 আলরা আইবডযা  

কটবিে সাজান 

একটা েম্বা কটবিে সিুজ িা িাদাবম রলের কাপ  বদলয ঢাক। নানা রকম ঝুব  িা কলট বদলয িলর দাও কটবিে। বকছু 
কিেনা জন্তু বদলয সাজাও। জঙ্গে কিাঝালত কতামার এোকার ফে বমবে িেিহার কর।    

জঙ্গলের রস 

কমো কেিু িা কেিু কসাডা বদলয 
শুরু করলত পার আর কিাতলে 
েতাপাতা এাঁলক আর “জঙ্গলের রস” 
বেলি সাজালত পার। িা বনলজর রস 
িানাও। 

হনুমানলদর জনে কো 

আমরা একটা কললট কো করলি কিেনা িাাঁ দর বদলয সাবজলয বদলযবছ। আর বেলিবছ 
“িাাঁ দরলদর জনে কো”। িাচ্চালদর মজার জে িািার িাে োেলি। 

িালের মুি 

এর জনে আমরা কমো কেিু িোিহার কলরবছ, বকন্তু 
তুবম কযলকালনা কমো রলের ফে িোিহার করলত 
পার। কালো মাকণ ার বদলয প্রবতটি কেিুর ওপর িালের 
মুি এাঁলক দাও। িাচ্চালদর বনলজরলদর িাে কিলছ 
বনলত িালো োেলি।  

জোন্ত কপাকা 

গুবি ওযামণস িেিহার করলত পার। কযাযা পাতায 
িা কললট করলি দাও আর কেি “জোন্ত কপাকা” িা “হাকুনা মাটাটা”।  



 

9 

িালের থািা 

এর জনে কমো রলের েীলটাস সি কথলক িাে, বকন্তু কয 
ককালনা কমো রলের িািার িোিহার করলত পার। যবদ আর 
ককালনা এই রকম জে িািার িুাঁলজ না পাও তাহলে োজর 
কছাট কছাট কলর ককলট “িালের থািা” বেলি বদলত পার। 

সুস্বাদু বপপল  

এই জে িািার িানালনার জনে, োইন বদলয বকসবমস, ব্লুলিবর িা শুকলনা িোনলিবর রািুন 
োইলনর এক প্রালন্ত একটা িাটি, কযন মলন হয বপাঁপল  িাটির বদলক যালচ্ছ। িাচ্চালদর 
প্রবতবিযা কদলিা, কার সাহস হয সি কটা িাওযার। 

সাপ 

এই জে িািলরর জনে আমরা িিা িেিহার কলরবছ। িা কয 
ককালনা সিুজ রলের ফে িা সিবজ েেলি। মাথা িানালনার 
জনে 4cm কছল  কোে কোে কলর কাটলত শুরু কর। 
মাথা িানালনার জনে কােজ িা টলমলটা বদলয বজি আর 
কোি িানাও। 

িািার কটবিলে বডসলপালজিে কললট জন্তুর কডারাকাটা দাে এাঁলক সাজালত পার, তারপর তালত 
কালো রলের কুবক িা ওবরয কিালর দাও কলট।o} 

 
 

কোবন্টন িা জলের কিাতে 

উপকরর্:  

2টি বডসলপালজিে কলট 10cm ডাযাবমটার 
কােলজর কলট কেটালনার আঠা িা ঠাডা বসবেকন আঠা 
কাাঁ বে 

সিুজ এিং িাদামী টিসুে কােজ িা রে এিং ব্রাি 

1/2 একটি টযলেট কপপার নে (2 জন ছাত্র একটা টিউি িাে করলত পালর) 
বফলত িা দব  

বনলদণ ি: 

প্রবতটি কললট U (ি  হালতর) আাঁকুন, টযলেট কপপার নীলের সমান মালপর। 

U কাট, দুটি কললটর ইউ এক সালথ রালিা। 

কযিালন U আলছ কসিালন আঠা বদলয টিউি োোও। 

কলট দুটি আঠা বদলয জুল  কফে। 
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বিশুলদরলক তালদর কোবন্টন রং িা রবেন কােজ বদলয সাজালত িেলত পার। 

দু পলি কছাট েতণ  কর এিং কোবন্টন িা জলের কিাতলের বফলত োবেলয হোলডে িাবনলয বোঁট কিাঁলয দাও। 
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পাঠ 1   

বযশু খ্রীে আমালক িবিিােী কলর কতালেন  

মূে কথা (পাঠ 1) 

আবম প্রিুলত িবিিােী, এমনবক যিন আমার দুিণে মলন হয 

িাইলিে পাঠ (পাঠ 1) 

ডিডিয়ার ঠকালনা (বিোরক 16: 1-31) 

িূবমকা (পাঠ 1) 

এই নতুন বসলজলন, কিাঁলে থাকা িেবি অলনক নতুন অংিগ্রহর্কারীলক েূ ান্ত পরীক্ষায বনলযাবজত করলি প্রমার্ করার জনে 

ককান দে কিাঁলে থাকার কযােে ও জয োি করলত পালর! 

“জঙ্গলে জীবিত থাকায” স্বােত। 

প্রবতবদন কোক কতামালক ঠকালত কেো কলর, আর কতামালক বদলয এমন কাজ করালনার কেো কলর যালত তালদর োি হয। 

আমরা আত্মবিশ্বাসী হলত পাবর যবদ আমরা জাবন ইশ্বলরর মলযে আমরা কক! (বদলনর িাইলিে কলাক িে: 2 কবরন্থীয 12:10) 

আজ আমরা কদিি িবি বকিালত সালপর ঠকালনা কথলক িাাঁ লে। আমরা িািার সময ওলযট বেফটিং করি িবি িা ালনার 

জনে, আর বকছু হালতর কাজ করি। আর তারপর আমরা িাইলিলে কদিি ডিডিয়া বকিালি সামসন কক ঠকায, আর বকিালি 

সামসন বনলজর িবি বদলয জযী হয। সিাই একসালথ আজলকর মূে কথা িে আবম প্রিুলত িবিিােী, এমনবক যিন আমার 

দুিণে মলন হয। বদলনর কিলষ, আশ্বস্ত হলত পার কয আমরা এই জঙ্গলে কিাঁলে থাকলত পাবর, যিন জানলি কয আমালদর 

বিশ্বাস প্রিু যীশু খ্রীলের মলযে দৃঢ় িালি আলছ! 

প্রার্ী (পাঠ 1) 

সাপ ঠকায আর িালু্লক সাহাযে কলর। 

দে (পাঠ 1) 

2টি দলে িাে কর ও দলের নাম দাও। কিো কিে নাম কিিার জনে। 

িাইলিে কলাক (পাঠ 1) 

“এই জনেই বযশুর নালম, আবম দুিণে, োবে, কে, সাজা সলেও সুলি আবছ. কারর্ আবম জাবন আবম দুিণেতালতই 

িবিিােী।” কবরন্থীয 12:10 

নাটক (পাঠ 1) 

িবি তার বজলপ েুমালচ্ছ তার কসে কফালন এোমণ িাজালচ্ছ। কস কিাতাম টিলপ টিলপ সূ্নজ করার কেো করলছ হঠাৎ তার মলন 

হয কদরী হলয কেলছ অলনক। কস েুম কথলক উলঠ োবফলয বজপ কথলক কিবরলয আলস। কস কদৌল  কিরাই কারর্ তার সু্কলের 

জনে কদরী হলয কেলছ আর জেবদ বনলজর িনু্ধ িালু্লক কক একটা হযাটাসঅোপ কমলসজ কলর। িবি কক িাচ্চালদর তার সু্কলের 

কথা িেলত িেুন, বকন্তু এিন তার কদরী হলয কেলছ তালক না কিলয কযলত হলি। িবির িয োেলছ তালক তার বিক্ষক কদরী 

করার জনে সাজা কদলি। কস তা াতাব  সু্কলের জনে ধতবর হয বকন্তু তার বিলদ কপলযলছ, তার িারাপ োলে তালক না কিলয  
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কযলত হলচ্ছ। সাপ এলস কেো কলর তালক িাওলনার। সাপ িবি কক িলে িবির বনলজর কিযাে রািা উঠিত। িালু্লক এলস িলে 

িবির সময সু্কে যাওযা উবেত। িবির ইচ্ছা হয িািার, সাপ িবির পছলন্দর বসবরযাে ঢােলত শুরু কলর। (বিবিএস এর 

প্রবতবদলনর জনে বসবরযাে িাছাই করুন) িবি কক িবে, কতামার কতা হাত কনই তুবম বসবরযাে বকিালি ঢােছ? তারপর কদৌল  

েলে যায, দুই প্রার্ীলক কসিালন কফলে করলি। সু্কলে কপৌাঁলছ কস এক কলট িবতণ  ফে কদিলত পায, আর তার পছলন্দর 

বসবরযাে ও। কসবদন সু্কলের একটা বিলিষ বদন বছে সিাই কক জেিািার কদওযা হবচ্ছে। কস িালু্লক কক আর একটা 

হযাটাসঅোপ কমলসজ কলর িাহ্! আবম দুিণে হলেও িবিিােী, কারর্ িেিান আমার পালি আলছন! আজ সকালে আবম 

দুিণে বছোম কারর্ আবম িার িার সূ্নজ কিাতাম টিপবছোম, বকন্তু ককউ জালন না কারর্ আবম না কিলয সমলয কপৌলছবছ। 

আমার সমস্ত বদন িাবে কপলট দুিণে মলন হত বকন্তু এিন জেিািার কিলয আবম িবিিােী অনুিি করবছ। আবম প্রিুলত 

িবিিােী, এমনবক যিন আমার দুিণে মলন হয। বযশু খ্রীে আমায িবিিােী কলর কতালেন। 

গুহা ক্লাস (পাঠ 1) 
বডবেযার ঠকালনা  

( বিোরক 16: 1-31) 

িাইলিলের েলল্পর প্রবতটি অংি িোর সালথ সালথ, িাচ্চালদর কদওযা ছবি আাঁকলত 

দাও। ছবি সহজ রালিা, যালত িাচ্চারা সহলজ কদলি আাঁকলত পালর। 

 

 1.সামসন িুি িবিিােী বছে। িত্রুরা তালক যরলত োইত, বকন্তু ককউ যরলত পারলতা না। সিার মলন হত 

তার িবির বপছলন বনিই ককালনা কোপন কথা আলছ। বফবেবস্তলনর কনতারা ডিডিয়া কক কথা কদয তালক 
অলনক রুলপা কদলি যবদ কস সামসলনর কালছ কথলক তার কোপন কথা কজলন আসলত পালর। সামসন 

ডিডিয়া কক িালোিাসলতা বকন্তু ডিডিয়া টাকা কিবি িালোিাসত। 
ছবি 1: রুলপার পলযসার একটা ি  থলে। 

 

2. ডিডিয়া কালছই প্রহরী দাাঁ   কবরলয রালি যিন কস সামসন কক তার কোপন কথা িোর 
জনে কপ ালপব  করবছে। সামসন িলে যবদ তালক নতুন দব  বদলয িাাঁ যা হয কস বনলজলক 

ছা ালত পারলি না, বকন্তু কস বমথো কথা িেবছে।  সামসন যিন েুমাবচ্ছে ডিডিয়া তালক 
কিাঁলয কফলে বকন্তু কস কজলে উলঠ ও সহলজই দব  বছাঁ ল  কফলে। ডিডিয়া তিন রাে কলর 
ককন সামসন তালক বমথো কথা িলেবছে। তিনও সামসন িুঝলত পালরবন ডিডিয়া তালক 
ঠকালনার কেো করলছ। সামসন তিন িলে নতুন দব টা িি বছে না। ডিডিয়া আিার কেো কলর বকন্তু আিার সামসন েুম 
কথলক উলঠ যায আর দব  কছাঁ ল  যায। তারপর সামসন িলে যবদ তার েুে বদলয দব  কলর তালক িাাঁ যা হয তাহলে কস 

িুেলত পারলি না। ডিডিয়া আিার কেো কলর বকন্তু আিার বিফে হয। 
ছবি 2: সামসলনর মলতা েম্বা রুলপাবে েুলের একটা মাথা। 
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3.অিলিলষ ডিডিয়া বনলজর কাযণ বসবির জনে সি কথলক িবিিােী িে প্রলযাে কলর। কস 
সামসনলক িলে, “তুবম বক আমায িােিাস না? তুবম যবদ আমায িােিাসালত তাহলে আমায 

সবতে িেলত”। যবদ এটা কতামার বপ্রয িনু্ধ িেত তুবম বক তার জনে সি বকছু করলত না? সামসন 

দুিণে হয তালক সবতেটা িলে কদয। “আমার েুে আমার িবি”, কস িলে। আমার েুে ককলট 

কদওযা হলে আবম সাযারর্ কোলকর মলতা হলয যাি। 

ছবি 3: একটা েুমন্ত কোক অলযণক েুে কাটা।  

 

4. ডিডিয়া জানত কস সবতে িেলছ। কস একজন কক িলে এলস সমসলনর েুে ককলট বদলত যিন 
সামসন েুমলি, ধসনেরা অলপক্ষা করবছে সামসন কক যরার জনে। এিার এই িুবি কাজ করে। 

ধসনেরা তা াতাব  এলস কন া সামসন কক যলর কফলে, তালক আহত কলর, আর কজলে পুলর 

কদয। 

ছবি 4: কজেিানার েরাদ 

 

5.লজলে থাকার সময সামসলনর েুে িা লত থালক আর কস িুঝলত পালর তার িবি ঈশ্বলরর আিীিণাদ। 

তার সামলন একটা ি  ড্রােন বনলয আসা হয কযটা একটা নকে ঈশ্বর বছে যার প্রাথণনা বফবেবস্তলনর 

কোলকরা করত। সামসন ঈশ্বলরর কালছ প্রাথণনা কলর আর িবি োয, ঈশ্বর তার িবি বফবরলয কদয। আর 

অিলিলষ সামসন বফবেবস্তলনর বিরুলি ে াই বজলত যায। 

ছবি 5: একটা কোক প্রাথণনা করলছ। 

মতামত 

কজালর কজালর 2টি বিকল্প পল া। “মতামলতর” যারর্া হে ছাত্রলদর িািার সুলযাে কদওযা, তাই কতামার উিয পক্ষলক 

উৎসাহী করা আিিেক। এিালন কদওযা দুটি বিকল্প এমন কলর পল া কযন মলন হয দুটিই ঠিক। কিালটর জনে বিকার 
িেিহার করলত পার। সঠিক উির িে না, ওলদর বনলজ কথলক িািলত দাও। 

প্রশ্ন: সমসদ্নর কি উকিত গ োপন িথো গ োপন রোখো? 

 

ক: যিন িো হে, “ যবদ তুবম আমায সবতে িােিসলত, তাহলে কতামার কোপন 

কথা িেলত,” তিন কয ককউ সবতে কথা িলে বদত। আবম যবদ সামসন হতাম 

আবমও িেতাম।  

 

ি. যিন িো হে, “ যবদ তুবম আমায সবতে িােিসলত, তাহলে কতামার কোপন কথা িেলত,” কয ককউ িুঝলত 

পারত এটা ফাাঁ দ। যবদ আবম সামসন হতাম আবম সবতে কথা িেতাম না। 

 

আমালদর প্রবতবদন ঠকালনা হয, ঠিক কযমন সামসন কক ঠকালনা হবচ্ছে। বকন্তু আমরা কেলতও আনন্দ করলত পাবর, কারর্ 

তিনই ইশ্বর আমালদর সাহাযে কলরন!  আবম প্রিুর জনে িবিিােী, এমনবক যিন আমার দুিণে মলন হয। 
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িাইলিে বনরীক্ষর্  ) (পাঠ 1) 

নদীলত স্বােত কযিালন আমরা বডবঙ্গলত েল  নদী পাব  বদই। সিাই একসালথ আজলকর 

পালঠর নাম, কলাোন আর কমমবর কলাক িে। ছাত্রলদর িই বিতরর্ কর ও যাাঁ যার উির 

করলত িে। ছালত্রর িইলত কদওযা 2টি কাজ করলত িে আর পাতা রং করলত দাও।  

 

উির  

 

(মাঝাবর িই এর উির সহজ এিং কঠিন উির িেিহার কলর পাওযা যালি।) 

ট্রবপকাে করেুলরন্ট (পাঠ 1) 
িবির িারলিে 

উপাদান: (আপনার এোকায উপেব্ধ যা তাই কিলছ বনন।) 

 িার: কপ্রটালসে, সু্কযার, টুথবপক্স, োজর সরু সরু কলর ককলটা, কাঠির মত িা 

বজকমা কাঠির মত। 

 ওজন: আঙু্গর, বেজ বকউি, মািণলমলো, অবেলি, স্ট্রলিবর, িা 

তরমুজ বকউি 

বনলদণ িািেী: 

 িালরর প্রবতটি প্রালন্ত ওজন বকিালি আটলক রািলত হলি কদিাও 

 িাচ্চালদর বনলজলদর িারলিে িানালত দাও। 
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কডািার কিো (পাঠ 1) 

1.সালপর যাত্রা  

আট কথলক দিটা বরং (িা সাইলকলের টাযার) একসালথ দব  িা তার বদলয িাাঁ য (যবদ তার 

বদলয িাাঁ য তাহলে একটু সািযালন)। একটা িি োলছর ডাে কথলক ঝুবেলয দাও, যবদ োছ 

না থালক মাটিলত রালিা, দুজন কক িে বরংগুলো যলর রািলত যালত জাযোয থালক। 

প্রবতটি টিম োইন কলর বরং এর মলযে বদলয যালি। 

2.এিালন আমালদর সালথ  

এই কিোর জনে মাঝাবর সাইলজর কিেুন িা কােলজর িে িেিহার করলত পার। িাচ্চালদর ছব লয বছটিলয দাাঁ   করাও আর 

তালদর কোি িন্ধ করলত িে আর কোরাও। যালক প্রথম স্পিণ করলি তালক যলর রািলত হলি, কসই হলি তালদর এই কিোর 

সাথী। টিপ: বনবিত কর কযন দুজন একই উচ্চতার হয। শুরু এিং কিলষর োইন টান, দুই জন কক একটি কফাোলনা কিেুন 

িা িে দাও। দু জন কক কপলটর মলযে কিে যলর করলি োইন কপলরালত হলি, হাত োোলনা েেলি না।  

 

জেপ্রপাত কারুবিল্প (পাঠ 1) 

িালু্লক রং করা  

বপ্রন্ট করুন এিং প্রবতটি ছাত্র কক  িালু্ললকর মাথার আউটোইন 

কোি এিং নাক বদন। 

1. িাচ্চারা রং করলি এিং কোি ও নাক কাটলি। মজার এিং আকষণর্ীয ফোফে কদিলত 

বিশুলদর কোলির সাদা কোে অংলির কযিালন ইচ্ছা কালো রং বদলয কোলির মবর্ আাঁকলত দাও। 

2. একটি োমলের বপছলন সামানে একটু রং োবেলয বক কলর িাদাবম কান আাঁকলত হলি কদিাও। 

3. কদিাও বকিালর কাাঁ টাোমে বদলয কোম আাঁকলত হলি,  নাক কথলক শুরু কলর িাইলরর বদলক। 

4.আঠা বদলয কোি আর নাক োোও। 

বকিালি িাদাবম রং িানালি: সমান পবরমালনর োে হেুদ ও নীে রং কমিাও। যবদ িাদাবম িুি কিবি োল া হয একটু সাদা 

কমিালত পার। 

উপসংহার (পাঠ 1) 

কোলক আমালদর ঠকালত কেো করলি, ঠিক কযমন ডিডিয়া সামসন কক ঠকালত কেো করবছে, আর িবি কক আজ সাপ 

ঠকালত কেো করবছে। অলনলক কতামার অলনক বকছু বছবনলয কনলি, িা কতামার পলক্ষ থাকার িান করলি যিন তারা  

আসলে বিপলক্ষ। বকন্তু আমরা জাবন ঈশ্বর বযশু খ্রীে আমালদর সালথ আলছন, আর আমালদর কছল  ককালনা বদন যালিন না। 

যিন আমরা ঈশ্বলর বিশ্বাস কবর, আমরা িবিিােী হই, এমনবক যিন আমরা দুিণে অনুিি কবর। কযমন িাইলিলে িো আলছ 
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আমরা কেলতও আনন্দ করলত পাবর, কে দুিণেতার সময ইশ্বর আমালদর জীিলন আলসন। আজলকর মূে কথা সিাই 

একসালথ িে... 

আবম প্রিুলত িবিিােী, এমনবক যিন আমার দুিণে মলন হয। 

কাে এই বিবিএস এ বফলর এলসা, আর একটা উলিজনা পূর্ণ “জঙ্গলে কিাঁলে থাকা” বদলন এিালন আমরা অিার কদিি ককান 

দে কজলত! 
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পাঠ 2   
যীশু খ্রীে আমালক সন্তুে কলর কতালেন  

মূে কথা (পাঠ 2) 

িুবি থাকার জনে প্রলযাজনীয সি বকছু আমার কালছ আলছ। 

িাইলিে পাঠ (পাঠ 2) 

আিালনর েুবর (বযলহািূয 7: 1-23) 

িূবমকা (পাঠ 2) 

কাে আমরা নতুন জীবিত থাকা বসজান শুরু কলরবছ, কযিালন সি দে প্রবতলযাবেতা করলি কদিার জনে কক সি কথলক িাে। 

তালদর যারর্ার িাইলর  এটা কত মজার হলত পালর, তারা যীশু খ্রীলের মলযে কক জানার জনে েোলেঞ্জ গ্রহর্ করলি। টুইটালর 
আমালদর সালথ কযাে বদন # হোিটোে "জঙ্গলে কিাঁলে থাকা", এিং আপনার বক মলন হয তা আমালদর জানান। (আপনার 

কদলির বপ্রয কসািোে বমবডযা িেিহার করুন। আপনালক অোকাউন্ট শুরু করলত হলি না; উলল্লি করা একটি মজার বজবনস।) 

প্রবতবদন আমরা এমন কাউলক কদবি যালদর কালছ আমালদর কথলক কিবি িাে বজবনস আলছ, আরও িাে জামাকাপ , িা 

একটি সুন্দর কসেলফান। আমরা সকলেই সন্তুে হলত পাবর যিন আমরা বিিি কয আমরা বযশু বখ্রলির মলযে আবছ! (বদলনর 

িাইলিে কলাক িে: বফবেপীয 4:12)। সতে হে আমরা েিীর আনন্দ অনুিি কবর যিন আমরা জীিলন ইশ্বর কক বিশ্বাস 

কবর। িবি কক মলন আলছ? আমরা আজ তালক অিার কদিি, আর কদিি কস ককমন অনেলদর বহংসা কলর আর বনলজর 

আনন্দ হাবরলয কফলে। আর আমরা আজ িাইলিলে এমন এক জলনর কথা জানি যার আনন্দ হাবরলয যায, যিন কস েুবর 

করলত শুরু কলর। জে িািালরর সময আমরা তার েুবর করা বজবনস িুাঁজি। আর একটা হাবত িানাি মলন রািার জনে কয 

আমালদর িবিিােী হলত হলি আর সন্তুে থাকলত হলি। আজলকর মূে কথা সিাই একসালথ িে িুবি থাকার জনে 

প্রলযাজনীয সি বকছু আমার কালছ আলছ। বদলনর কিলষ, আমরা আশ্বস্ত হলত পারি কয আমরা জীিলনর এই জঙ্গে কিাঁলে 

থাকলত পারি, আমরা জাবন কয আমরা আমালদর প্রিু, যীশু খ্রীেলত সন্তুে! 

প্রার্ী(পাঠ 2) 

হাইনা েুবর কলর, এিং হাবত সাহাযে কলর। 

দে (পাঠ 2) 

দে িাে কর এিং একসালথ দলের একটি বেযার আর একটি োন কিি। 

িাইলিে কলাক (পাঠ 2) 

আবম জাবন োবহদা মালন বক, আর অবতবরি থাকার মালন বক। আবম সি পবরলিলি সন্তুে থাকার কোপন কথা বিলিবছ, কপট 

িরা িা িাবে, অলনক বকছু পাওযা িা বকছুই না পাওযা”। বফবেপীয 4:12 

নাটক (পাঠ 2) 

এোমণ িাজালত িবি েুম কথলক উলঠ ফবেলয বজপ কথলক কিবরলয এলো! কস িুবি কয আজ তার েুম কথলক উঠলত কদরী 

হযবন, কস িুবি মলন বসস বদলত বদলত বসবরযাে ঢােে।  কো কিলয কিাসা ছুল  কফেে। কস যিন িাবচ্ছে হাবত এলো 

কমািাইলে কেম কিেলত কিেলত, আর কোর কিাসায পা ফসলক পল  কেে। িবির হাবতর কেম কদলি বহংসা হবচ্ছে আর 
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িার িার কেলমর বদলক কদিবছে আর হাবত কক বজজ্ঞাসা করবছে। (যবদ োন কফালনর জাযোয অনে ককালনা জনবপ্রয কিেনা 

বদলত পালরন)। হাবতর হাবস আর ফুবতণ  কদলি িবির আলরা বহংসা হবচ্ছে। হাইনা এলস িবি কক িলে তার বহংসা করার ককালনা 

কারর্ কনই, কারর্ তার কালছ একটা সমাযান আলছ! হাবত কিো িন্ধ কলর কফান পলি করলি িবির সলঙ্গ কথা িেলত শুরু 

কলর, হাইনা েুবপ েুবপ বেলয কফান েুবর কলর কনয! িবি অিাক হয যায আর হাইনা কক িারর্ কলর হাবত কক আ াে কলর। 

তারপর হঠাৎ তার কিযাে হয সু্কলের জনে অিার তার কদবর হয যালি! কস পােলের মলতা কদৌল  কি ায কপবন্সে িুাঁজার 

জনে।  কস িুাঁলজ পায বকন্তু অিার হাবরলয কফলে। বকছুটা সময কপবন্সে িুাঁলজ আর হাবরলয কাঠাও)। িবি তারপর সু্কে েলে 
যায। সু্কে যাওযার রাস্তায তার কফালন কফসিুক কনাটিবফলকিন আলস তার ক্লাস মালঠ জমা হলচ্ছ কিোর জনে। এিার কস 

কসাজা মালঠ কযলত পারলি িুে জাযোয বেলয সময নে করলত হলি না তালক, তাই কস ঠিক সময কপৌাঁলছ যায!  আর 

একিার িবি ঠিক সময সন্তুে মলন কপৌাঁলছ যায। তার কফান হাবতর কফালনর মত িাে না হলত পালর, তার কফালন িাে কেম 

ও কনই, বকন্তু তার কফান তালক আজ ঠিক সময সু্কে কপৌাঁছালত সাহাযে কলরলছ। কস িলে িাহ্! িুবি থাকার জনে 
প্রলযাজনীয সি বকছু আমার কালছ আলছ। ! আমার কালছ সি রমক কিো কনই বকন্তু যীশু খ্রীে আমায সন্তুে কলরন। 

গুহা ক্লাস (পাঠ 2) 

আিালনর েু বর 

 (যহিূয 7: 1-23) 

িাইলিলের েলল্পর প্রবতটি অংি িোর সালথ সালথ, িাচ্চালদর কদওযা ছবি আাঁকলত দাও। 

ছবি সহজ রালিা, যালত িাচ্চারা সহলজ কদলি আাঁকলত পালর। 

 

 1. যহিূলযর কসনািাবহনীলত আলিন এক ধসবনক বছলেন, যিন তারা কজবরলকার োরপালি বমবেত 

হলযবছে। কদওযাে িাঙ্গার পলর ঈশ্বর যুি বজলত যান। ঈশ্বর বনলদণ ি বদলযবছলেন কয, কোলকরা িহলরর 

মলযে ঢুলক কযন বজবনস েুবর না কলর, কপািাক, কসানা, রূপা বকছুই কযন না কনয। 

ছবি 1: কজবরলকার কদওযাে 

 

2. যহিূযা কসনািাবহনীর পরিতী যুি হয আই িহলরর সালথ। যহিূযা ইশ্বর কক বজজ্ঞাসা কলর 

ককন তার ধসনে যুি হলরলছ। ইশ্বর িলেন বতবন করলে আলছন কারর্ কোলক তাাঁ র কথা কিালনবন। 

বতবন কদলিলছন বজবনলসর কপ্রম ইশ্বলরর কপ্রলমর কেলয কিবি বছে।  

ছবি 2: ধসনেলদর দুুঃবিত মুি কারর্ তারা যুি কহলর কেলছ। 

 

3.ইশ্বর যহিূযা কক তার কোকলদর িেলত িলেন ইশ্বলর মন বদলত তাহলে কাে বতবন িেলিন 

কক বজবনস েুবর কলর েুবকলয করলিলছ। এটা ঈশ্বলরর কাছ কথলক কপ্রলমর কেলয বজবনস কথলক 

দূলর সরার একটি সুলযাে বছে। এটা আিন কক অনুতি করার এিং ঈশ্বলরর আনুেতে করার 

সুলযাে বছে। কস উপেবব্ধ করলত পারত কয সুিী জীিলনর জনে ঈশ্বরই যলথে। 

ছবি 3: যহশুযা হাাঁ টু কেল  ইশ্বলরর সালথ কথা িেলছ। 

 



 

19 

4.পলরর বদন যহশুযা কোবে কদর কডলক পাঠায, তারপর পবরিার কদর তারপর পবরিালরর 

প্রবতটি সদসে কক কডলক পাঠায। ইশ্বর যহশুযা কক কদিান আলিন কদাষ কলরলছ। 

বজজ্ঞাসা করালত আলিন িলে সুন্দর িহুমূেে বজবনস কদলি কস কসগুলো বনলত 

কেলযবছে। তাই কস বজবনস বনলয বনলজর তািুর বনলে মাটিলত পুাঁলত করলিলছ। যহশুযা 

কোক পাঠায আর আলিলনর েুবকলয রািা বজবনস বনলয আসলত িলে। যহশুযা কসই 

বজবনস ইশ্বর কক বদলয কদয, ও আলিন কক িাবস্ত কদয। 

ছবি 4: আলিলনর কনওযা বজবনস: সুন্দর কপািাক, কসানার িার আর রুলপার কলযন। 

 

5.ইশ্বর যহশুযা কক িলেন িয না কপলয অিার তার ধসনে আই কত বফবরলয বনলয কযলত, আর এিার 

তার জয হলি। “অিার ইশ্বর িহর কথলক বনবজস বনলত িারর্ কলরন। এিার সিাই ইশ্বলরর কথা কিালন 

ককউ েুবর কলর না আর ইশ্বলরর আলদি মলতা িহর পুবরলয কফো হয। তারা যুি বজলত যায আর 

িুবি হয কয ইশ্বর তালদর পলক্ষ আলছ।  

ছবি 5: হাত তুলে ধসনেরা ইশ্বর কক যনেিাদ জানলছ। 
মতামত  

কজালর কজালর 2টি বিকল্প পল া। “মতামলতর” যারর্া হে ছাত্রলদর িািার সুলযাে কদওযা, তাই কতামার উিয পক্ষলক 

উৎসাহী করা আিিেক। কদওযা দুটি বিকল্প এমন কলর পল া কযন মলন হয দুটিই ঠিক। কিালটর জনে বিকার িেিহার 
করলত পার। সঠিক উির িলো না, ওলদর বনলজ কথলক িািলত দাও। 

প্রশ্ন: আদ্খদ্নর কিকনস গনওয়ো ঠিি হদ্য়কিল? 

ক. আলিলনর কিাঝা উবেত বছে ইশ্বর সি বকছু কদলিন আর অিাযেতার সাজা হলিই। কস িুি িুে কলরবছে বজবনস 

বনলয েুবকলয করলি। 

 

ি. আলিন জানত িহর নে কলর কফো হলি আর বকছু বজবনস বনলে ককান ক্ষবত হলি না। কস জানত কস যবদ 

িালো কলর েুবকলয রালি ককউ তালক যরলত পারলি না। 

 

আমারও অনেলদর ও ইশ্বলরর কাছ কথলক েুবর করার মন হলি, িা আমার হয কাউলক েুবর করলত িেি, ঠিক কযমন আলিন 

কলরবছে। িুবি থাকার জনে প্রলযাজনীয সি বকছু আমার কালছ আলছ। আবম বযশু খ্রীে কক বনলযই সন্তুে। 

িাইলিে বনরীক্ষর্ (পাঠ 2) 

নদীলত স্বােত কযিালন আমরা বডবঙ্গলত েল  নদী পাবর বদই। সিাই একসালথ আজলক 

পালঠর নাম, কলাোন আর কমমবর কলাক িে। ছাত্রলদর িই বিতরর্ কর ও যাাঁ যার উির করলত 

িে। ছালত্রর িইলত কদওযা 2টি কাজ করলত িে আর পাতা রং করলত দাও।  
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উির  

 

(মাঝাবর িই এর উির সহজ এিং কঠিন উির িেিহার কলর পাওযা যালি।) 

ট্রবপকাে করেুলরন্ট (পাঠ 2) 

আিলনর েুকালনা সম্পদ  

উপিরণ: 

 লাবিলকর কাপ (প্রবতটি বিক্ষাথীর জনে 1টি) 

 কছাট লাবিলকর োমে (প্রবতটি বিক্ষাথীর জনে 1টি) 

 েকলেট পুবডং বমশ্রর্ (ইনিোন্ট িা আলের কথলক িানান) 

 পুবডং এর জনে দুয 

 প্রবতটি কালপর নীে েুকালনার জনে কছাট বমবে। 

কনদ্দে শ 

প্রবতটি কালপর মলযে একটি িা দুটি বমবে কফলে বদন। পুবডং িানালত পোলকলটর বনলদণ িািেী অনুসরর্ করুন। পুবডং ঠাণ্ডা হলে 

প্রবতটি কাপ িলর িন্ধ কলর বদন। িাচ্চালদর িলেন আলিলনর তািুলত মাটি আলছ। কতামার কাজ মাটি িুাঁল  কদিা বনলে বক 

কোকালনা আলছ। 

কডািা কিো (পাঠ 2) 

1.কছাট ঝাপ মারা 

এই কিোর জনে প্রবতটি িাচ্চার একটি কলর িাবে িােবত একটা কাপ োেলি। প্রলতেক 

টিম কক সামলনর বদলক মুি কলর োইন কলর দাাঁ  ালত িে। প্রথম িেবি তার ডান হাত 

বপছলন কলর বপছলনর জলন উপলর তুলে রািা পা যরলি। বদ্বতীয জন এই িালি তৃতীয 
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জলনর পা যরলি। যবদ িাইলর কিো হলচ্ছ তাহলে জে িেিহার করা কযলত পালর িাাঁ  হালত কালপ কলর জে দাও, োইলনর 

প্রথম জলনর হালত কাপ থাকলি না। শুরু এিং কিষ োইন কদবিলয দাও, দে কক ঝাাঁ বপলয ঝাাঁ বপলয কিলষর োইন কপরলত 

হলি, োইন কপলরালনার পর কয দলের কালছ সি কথলক কিবি জে থাকলি তারা বজতলি।  

2. িােবতর মলযে সিাই 

আলের কথলক ককালনা পানীয িা জে আর স্ট্র ধতবর কলর রালিা। প্রবতটি দে কক যত কাছাকাবছ সম্ভি কোে কলর দাাঁ   

করাও। পাত্রটি মবযেিালন রালিা আর পুলরা দে একসালথ জে িালি কিষ না হওযা পযণন্ত। সিাই এক সালথ কিলত পালর িা 

যবদ দে ি  হয এলক এলক কিলত পালর আর অলনক পাত্র হলত পালর। 

জেপ্রপাত কারুবিল্প (পাঠ 2) 

3D হাবত  

বপ্রন্ট কলর বপ্রবতটি ছাত্র কক বদন: 

 1টি হাবতর িরীর ও মাথা 

 2টি কোি 

 2cm সুলতা কেজ িানালনার জনে  

1.ছাত্রলদর িে হাবতর মাথা ও িরীর রং কলর কাটলত 

2.তালদর কদিাও বক কলর আসলত আসলত িরীর িাাঁ জ করলত হলি যালত কব্রবসং বস্ট্রপ কপলটর সালথ আঠা বদলয 

োোলনা যায   

3.লেজ আঠা বদলয োোন 

4.মাথার উপর কোি োোও 

5. মাথার টোিটি িাাঁ কাও, োল র কেরালত কঢাকাও এিং জাযোয আঠা বদলয োোও। 

 

উপসংহার (পাঠ 2) 

প্রলোিন িা েুবর করা আমালদরলক অসুিী 

কলর কযমন আলিলনর ইশ্বলরর কাছ কথলক 

েুবর কলর হযবছে আর িবির হাবত কক বহংসা 

কলর হযবছে। অলনলক আলছ যারা অনেলদর 

কদিায তালদর বক আলছ। বকন্তু আমরা জাবন 

ইশ্বর আমালদর িুবি কলরন। যিন আমরা 

ইশ্বলর বিশ্বাস কবর আমরা সন্তুে থাবক। 

কযমন িাইলিলে িো আলছ বিলদ িা কপট িরা, বজবনস থাকা িা না থাকা বকছুই ককালনা মালন কনই ইশ্বলরর উপর বিশ্বাস 
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িুবি থাকার কোপন কথা। আজলকর মূে কথা সিাই একসাথ িেুন িুবি থাকার জনে প্রলযাজনীয সি বকছু আমার কালছ 

আলছ। 
কাে এই বিবিএস এ বফলর এলসা, আর একটা উলিজনা পূর্ণ “জঙ্গলে জীবিত থাকা” বদলন এিালন আমরা অিার কদিি 

ককান দে কজলত! 
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পাঠ 3 
বযশু বখ্রি আমালক দযািান কলর কতালেন  

মূে কথা (পাঠ 3) 

আবম অলনের প্রবত আেরর্ কবর কযিালি আবম োই তারা আমার প্রবত আেরর্ কলর। 

িাইলিে পাঠ (পাঠ 3) 

কেহাবজ সুবিযা কনয(2 বকং 5: 1-27) 

িূবমকা (পাঠ 3) 

“জঙ্গলে জীবিত থাকার” তৃতীয বদলন আমরা বফলর এলসবছ কযিালন প্রবতটি দে বজতলত কেো করলছ। আজ কতামালদর 

কালছ অলনক সুলযাে আসলি অনেলদর কদিালনার কতামরা বক করলত পার। আজলক বক দে গুলো বজতলত পারলি? 

প্রবতবদন কোলক অনেলদর প্রবত বনেুর আেরর্ কলর, িীলষণ কপৌছালনার জনে অনেলদর ক্ষবত কলর, যার জনে অনেলদর 

আত্মবিশ্বাস কিাযা কযলত পালর। বকন্তু আমরা যবদ জাবন আমরা বযশু খ্রীে এর মলযে কক তাহলে আমরা আত্মবিশ্বাস বফলর 

কপলত পাবর! (আজলকর িাইলিে কলাক িেুন েূক 6:31) আজ িবি কক জঙ্গে সু্কলে যাওযার পলথ একজন উৎপী লকর 

মুলিামুবি হলত হলি, এিং তালক িািলত হলি বনলজলক ঝুাঁ বকর মলযেও কদলিও কস দযািান থাকলি বকনা! আমরা একটা 

মজাদার হনুমান িানালিা িাব লত বনলয যাওযার জনে, বিবিএস এর কথা মলন করালনার জনে, আর িািার সময অলনক 

কলযন িাি। তারপর আমরা আমালদর িাইলিে িুলে কদিি বক কলর কেহাবস বনলজর সালথণ অনেলদর সুবিযা কনয আর তারপর 

অলনক সমসো এ পলর। আজলকর মূে কথা সিাই এক সালথ িেুন আবম অলনের প্রবত আেরর্ কবর কযিালি আবম োই তারা 

আমার প্রবত আেরর্ কলর। বদলনর কিলষ আমরা আত্মবিশ্বালসর সলঙ্গ িেলত পারি আমরা সফে িালি জঙ্গলে জীবিত 

থাকলত পাবর যিন আমরা অনেলদর প্রবত দযােু হই।  

প্রার্ী (পাঠ 3) 

হনুমান সুবিযা কনয, আর বেতািাে সাহাযে কলর। 

দে (পাঠ 3) 

প্রবতটি দেলক কপািার িা লাে িানালত িে কযটা তারা শুিুিার 

কদিালি।  

িাইলিে কলাক (পাঠ 3) 

“অলনের প্রবত আেরর্ এমন কর কযমন তুবম যাও অনেরা কতামার প্রবত আেরর্ কলর।“ 

েূক 6:31 

নাটক (পাঠ 3) 

িবির এোমণ িালজ, কস তা াতাব  বজপ কথলক কিবরলয এলস সু্কলের জনে ধতবর হলত শুরু কলর। তারা িুি পছলন্দর বসবরযাে 

কিলত কিলত িবি বনলজর কফালন একটা ইউটিউি বিবডও কদিবছে কযিালন তার সু্কলের একজন সহপাঠি অনে একজন 

সহপঠিলক উৎপীব ত করবছে।  বিবডও কদলি তার দুুঃি হবচ্ছে বকন্তু কস সু্কে এক সময কপৌাঁছালনার জনে তা াতাব  

কিবরলয পলর। রাস্তায তার সালথ ওই সহপাঠির কদিা হয যালক বিবডও কত িানর উৎপীব ত করবছে! িানর তার বপলঠ 

কোরবছে তার িািার কিলয বনবচ্ছে, কহামওযাকণ  কদিবছে। কদলি মলন হবচ্ছে িানর সি বকছু বিনামূলেে পাওযার যান্দায  

আলছ, বিনামূলেে িািার, সু্কলে আলে থাকার জনে কটাকা! িবির কদলি িারাপ োেবছে িানর এই িালি সুবিযা বনলচ্ছ, আর 

িবি জানত তালক কথলক সাহাযে করা উবেত, বকন্তু কস কদবরলত সু্কে কপৌাঁছালত োয না। পুলরা সিাহ কস কদবর হলত হলত 
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কিাঁলে কেলছ কারর্ ইশ্বর তালক সাহাযে কলরলছ। বকন্তু কস যবদ এিন সাহাযে করার জনে থালম তার কদবর হলিই। ঠিক কসই 

সময বেতািাে এলস িবি কক সঠিক কাজ করার জনে উৎসাহ কদয। কিােবে িানর দ্বারা বনপীব ত কছলেলক কদলি, িং বসিান্ত 

কনয কয তালক অিিেই সাহাযে করলত হলি। "বক হত যবদ িানর আমার বনপীব ন করত?" তাই িবি আর বেতা িাে 

কছলেটির সাহাযে কলর ও িানর কক িাবেলয কদয। িানর কদৌ ালত কদৌ ালত োলছর সলঙ্গ যাক্কা িায আর পল  যায। কস 

উলঠ অিার কদৌ ালত শুরু কলর বকন্তু দুিণ ােেিসত অিার োলছর সালথ যাক্কা িায। কযলহতু িানর েলে কেলছ, িবি 

কছলেটিলক উলঠ দাাঁ  ালত সাহাযে কলর, আর েখ্য কলর তার প্রায কদরী হয কেলছ সু্কে কপৌাঁছালত, আর ককান মলতই কস 

সময কপৌাঁছালত পারলি না!!! আর ঠিক কসই সময বেতািাে িলে তার বপলঠ ে লত কস টিক সময সু্কে কপৌাঁলছ কদলি। তারা 

দুজনায বেতা িালের বপলঠ েল  আর বেতািাে জঙ্গলের মলযে বদলয সু্কলের বদলক কদৌ ালনা শুরু কলর। আিলযণর বিষয 

অিার তারা ঠিক সময কপৌাঁলছ যায! তারপর িবির মলন পলর আবম অলনের প্রবত আেরর্ কবর কযিালি আবম োই তারা আমার 

প্রবত আেরর্ কলর। িবি মুলি হাবস বনলয িলে, িাহ! যীশু খ্রীে আমালক সদয কলর কতালেন! 

গুহা ক্লাস (পাঠ 3) 

কেহাবজ সুবিযা কনয(2 বকং 5: 1-27) 

িাইলিলের েলল্পর প্রবতটি অংি িোর সালথ সালথ, িাচ্চালদর কদওযা ছবি আাঁকলত দাও। 

ছবি সহজ রালিা, যালত িাচ্চারা সহলজ কদলি আাঁকলত পালর। 

 

1. নামান িুি িাে মানুষ বছে, বকন্তু তার কুষ্ঠ বছে। বতবন সুস্থ হওযার জনে ঈশ্বলরর নিী ইেীিার 

কালছ যান। ইেীিা নামান কক কসলর ওঠার জনে নদীলত 7 িার ডুি বদলত িলে। নামান  কথা 

কিালন আর কসলর ওঠার পর িুি িুবি হয! নামান ইেীিা কক উপহার বদলত োয, বকন্তু ইেীিা না 

িলে। নামান অনুলরাদ করা সলত্বও ইেীিা উপহার িা টাকা বনলত োয না। 

ছবি 1: নদীলত নামালনর মাথা। 

2. ইেীিার োকর কেহাবজ কসলর ওঠা আর বক বক বজবনস কদওযার কথা হবচ্ছে 

সি কদলি। নামান যিন িাব  বফরবছে রাস্তায কেহাবজ তালক দাাঁ   কলর। কেহাবজ 

জানত নামান বনিই িুি ি  কোক কারর্ কস একজন বিিোত ধসনে কনতা বছে। 

কস ঠিক কলর নামান কক বমথো কথা িলে কস নামালনর কাছ কথলক বকছু পযসা আর জামা কাপ  কনলি 

বনলজর জনে। 

ছবি 2: কেহাবজ রাস্তা বদলয কদৌল  যালচ্ছ। 

3.লেহাবজ নামান কক বমথো িলে উপহার আর টাকা পাওযার জনে। এটা িারাপ কাজ বছে বকন্তু কস 

আজলকর মানুলষর মত িাহানা বদবচ্ছে। একটা পাপা ঢাকলত অলনক পাপ করলত হয। কেহাবজ 

নামানলক িলে দুটি কোক ইেীিার সালথ কদিা করলত এলসলছ, তাই ইেীিা বনলজর মত পালল্টলছ। 

নামান এত িুবি বছে কয ইশ্বর থালক সাহাযে কলরলছ কয কস কেহাবজ কক বদ্বগুন টাকা কদয! কেহাবজ 

কোবি বছে কস বনলজর জনে আর োইবছে, ইশ্বর, ইেীিা আর নামালনর সুবিযা বনবচ্ছে! 

ছবি 3: একটা ি  টাকার থলে িা িোে 
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4.লেহাবজ টাকা আর উপহার কনওযার পর, তা াতাব  িাব  বেলয সি বকছু েুবকলয কফলে। কস 

কিলিবছে কস এই কথাটা কোপন করলত পারলি আর ইেীিা জানলত পারলি না। বকন্তু ইশ্বর ইেীিা 

কক কদিায কেহাবজ বক কলরলছ। আমরা বনবিত হলত পাবর ইশ্বর আমরা বক করবছ সি বকছু কদলিন, 

এমন বক আমালদর মলনর মযে ও কদিলত পান আমরা কী করলত োইবছ। আমালদর িানালনা েলল্প 

ইশ্বর কিালেন না।  

ছবি 4: একটা ের 

5.এিন সিাই জানত কেহাবজ সুবিযা বনলত বন কলরলছ! ইশ্বর নামালনর কুষ্ঠ কেহাবজ কক বদলয 

কদয। গেহ়াডি ন়াম়ান আর ইিীশ়ার প্রডি গিমন ব্যব্হ়ার কররডন গেমন গে চ়াইি 
ি়ার ে়ারে গহ়াক। িুডম ইেীিার মত দযােু হলি? না অনেলদর সুবিযা বনলত কেো করলত 

কেহাবজর মত? 

ছবি 5: বিছানায একজন অসুস্থ িেবি।  

মতামত  

কজালর কজালর 2টি বিকল্প পল া। “মতামলতর” যারর্া হে ছাত্রলদর িািার সুলযাে কদওযা, তাই কতামার উিয পক্ষলক 

উৎসাহী করা আিিেক। কদওযা দুটি বিকল্প এমন কলর পল া কযন মলন হয দুটিই ঠিক। কিালটর জনে বিকার িেিহার 
করলত পার। সঠিক উির িে না, ওলদর বনলজ কথলক িািলত দাও। 

প্রশ্ন: গ হোকি নোমোদ্নর িোদ্ি টোিো গিদ্য় কি ঠিি িোি িদ্রকিল? 

ক. ইেীিার োকর বহসালি, কেহাবজ িুে কলরবছে ইেীিার নামালনর ঠিক হওযার জনে উপহার না কনওযার বসযণালন্ত িাযা 

বদলয। তার নামান কক িুাঁজলত যাওযা ঠিক হযবন।  

 

ি. কসিা প্রদালনর জনে উপহার কনওযা সািাবিক বজবনস। কযমন ডািার কক বেবকৎসা করার জনে টাকা কদওযা হয, 

নামালনর কাছ কথলক টাকা কনওযা বকছু িারাপ নয কারর্ কস কসলর উলঠবছে।   

 

কোক করাজ আমালদর সুবদযা কনয, টিক কযমন কেহাবজ নামালনর সুবিযা বনলযবছে, বকন্তু আমরা বিিলত পাবর আবম অলনের 

প্রবত আেরর্ কবর কযিালি আবম োই তারা আমার প্রবত আেরর্ কলর। যীশু খ্রীে আমালক সদয কলর কতালেন! 

িাইলিে বনরীক্ষর্ (পাঠ 3) 

নদীলত স্বােত কযিালন আমরা বডবঙ্গলত েল  নদী পাবর বদই। সিাই একসালথ আজলকর 

পালঠর নাম, কলাোন আর কমমবর কলাক িে। ছাত্রলদর িই বিতরর্ করুন ও যাাঁ যার উির 

করলত িে। ছালত্রর িইলত কদওযা 2টি কাজ করলত িে আর পাতা রং করলত দাও।  
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উির  

 

(মাঝাবর িই এর উির সহজ এিং কঠিন উির িেিহার কলর পাওযা যালি।) 

ট্রবপকাে করেুলরন্ট (পাঠ 3) 

কেহবস এর পলযসার  বঢ বি  

উপিরণ: 

 কুবক িা িোকার এর মলতা কোোকার 

িািার। 

 প্রবতটি ছাত্র এর জনে রুমাে 

কনদ্দে শ: 

 টাকার মত এক জাযোয িািার গুলো জল া কলর রালিা। 

 কেহবস হওযার িান কর, টাকার কোি করা আর সামানে কনওযা 

কারর্ অলনক উপেব্ধ আলছ 

 প্রবতটি িাচ্চালক "কলযন" কুবকলজর সালথ একটি রুমাে বদন। 
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কডািা কিো (পাঠ 3) 

1.কডািা কপলরালনা  

মাটিলত টাযার িা বরং করলি কডািা িানাও। কডািার োবরবদক বমথো কুবমর ছব লয 
রালিা। কডািার দুটি প্রালন্ত শুরু এিং কিষ বেবিত করুন। করস শুরু করার আলে 
িাচ্চালদর উলিবজত কর ও করলসর পলর বিলজতা টিম কক অবিনন্দন জানাও। 
একটি বিকল্প প্রবতটি দলের বিশুলদর মলযে একজন কক  "আহত" হওযার িান 

করলি আর িাবক সিাই তালক িলয বনলয যালি। সি বিশুলদর বনরাপিা বনবিত করার জনে সতকণ তা অিেম্বন কর। 
2.মাক সার জাে কপলরালনা 

োর বফট দূলর দূলর মুলিামুবি কলর কেযার পাত। একটা কেযালরর সামলনর পালযর সালথ অনে কেযালরর সামলনর পা দব  
বদলয িাাঁ য, মাটি কথলক ছয ইবঞ্চ উপলর। বতন োর কজা া কেযার িেিহার কর “মাক সার জাে” িানালত। িাচ্চালদর দক্ষতা 
অনুসালর মাক সার জাে কপলরালনা সহজ কর িা কঠিন। মাক সার জলের প্রালন্ত একটা সাইন োোও “মাক সার জাে” 

শুরু এিং কিলষ ইবঙ্গত করলত। িাচ্চালদর উলিবজত কলর করস শুরু কর। িাচ্চালদর দব  না ছুাঁ লয জাে কপরলত হলি। কয দে বজতলি 
কসই দে পলযন্ট পালি। 

জেপ্রপাত কারুবিল্প (পাঠ 3) 

িানর দরজা হাঙ্গার  

বপ্রন্ট কর ও প্রবতটি ছাত্র কক দাও: 

• 1টি দরজা হোঙ্গার কিস, 1টি িানলরর িরীর, এিং 2টি পা  

• 5 টি পাইপ ক্লীনার (10cm িা 4 ইবঞ্চ) 

1. ছাত্রলদর দরজা হোঙ্গার, িানর এিং িানালনর পা রে করলত এিং কাটলত িে। 

2.বকিালি একটি পাইপ বক্লনারটা কক কেলজর আকৃবত বদলয িাাঁ বকলয এিং িানলরর সালথ োোলত হলি 

কদিাও। 

3. বকিালি পা দুলটা িাাঁ বকলয এিং তারপর পালয নীলের অংি আঠা বদলয োোলত হলি কদিাও। 

4.পা দুলটা িানলরর সলঙ্গ আঠা বদলয োোও। 

5.তারপর হাত দুলটা িাাঁ বকলয িানলরর সালথ ও দরজা হাঙ্গলরর সালথ আঠা বদলয োোও, তালদর সালথ 

সংযুি করা কযিালন "হাত" দরজা হোঙ্গার উপর টানা হয।  

উপসংহার (পাঠ 3) 

মানুষ আমালদর সুবিযা কনওযার কেো করলি, ঠিক কযমন কেহবস এিং িানর আজ কলরলছ। আমরা িাবকলদর মত না ও হলত 

পাবর, আমরা আোদা হলত পাবর, এিং যীশু খ্রীলের অনুসরর্ করলত পাবর! অনেরা ককমন আেরর্ কলর তা গুরুত্বপূর্ণ নয, 

আবম তালদর প্রবত সদয হি এিং অনেলদর সালথ কযমন আবম তালদর কালছ িেিহার আিা কবর কতমন িেিহার করলিা, 

কযমন আমালদর িাইলিলে িো আলছ। েব়্াই একে়ারে আজলকর মূে কথা িে ... 
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আবম অলনের প্রবত আেরর্ কবর কযিালি আবম োই তারা আমার প্রবত আেরর্ কলর। 
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পাঠ 4 
বযশু বখ্রি আমালক তাাঁ র পবরিালরর অংি কলরলছন 

মূে কথা (পাঠ 4) 

"ঈশ্বলরর সন্তান বহসালি স্বলেণ আমার জীিন অনন্ত।" 

িাইলিে পাঠ (পাঠ 4) 

হামালনর সরাসবর হামো (ইোর) 

িূবমকা (পাঠ 4) 

স্বােত! আমরা “জঙ্গলে জীবিত থাকর” কিষ পযণায এলস পল বছ। এই সিালহ আমালদর দেগুবে তালদর জীিলনর সি 

কথলক দু: সাহবসক অবিযান শুরু কলরবছে , বকন্তু তারা জানত না এটা কত মজার হলি। এিন এই অবিযান কিষ হলত 

েলেলছ, বকন্তু আমার মলন হলচ্ছ আজ িুি মজা হলি। এই সিালহ আমরা বিিবছ আমরা বযশু খ্রীে এর মলযে কক, আর আজ 

একটা বিলিষ বদন। আজ আমরা কদিি আমরা বযশু খ্রীে এর পবরিালরর অংি। বযশু খ্রীে আমালক তার পবরিালরর অংি 

িাবনলযলছন। (আজলকর জনে িাইলিলের পাঠ িেুন: কযাহন 10: 27-28) িবির অবিযালন তার উপর আিমন করা হয, 

বকন্তু আমার বিশ্বাস কস কিাঁলে যায। তারপর আমরা িাইলিলে কদবি বক িালি ইিার হামালনর আিমলন অপরাবজত থালক, 

িেিালনর আবিিণালদ। িাব লত বনলয যাওযার জনে আমরা ফলটা কফ্রম িানালিা। আর জেিািালরর সময আমরা ইিালরর 

মুকুট িানালিা! "ঈশ্বলরর সন্তান বহসালি স্বলেণ আমার জীিন অনন্ত।" বদলনর কিলষ আমরা আত্মবিশ্বালসর সলঙ্গ িেলত পারি 

আমরা জঙ্গলে জীবিত থাকলত পাবর, আর আমরাও ইশ্বলরর পবরিালরর অংি হলত পাবর।  

প্রার্ী (পাঠ 4) 

িাে আিমন কলর আর কনকল  িাে িাাঁ োয।  

দে (পাঠ 4) 

প্রবতটি দে কক পলরর বদলনর কপ্রলসলন্টিন অনুিীেন করলত দাও। 

যালত থাকলি একটি বেযার, লাে ও কোলকলদর জনে অবিবনন্দন।  

িাইলিে কলাক (পাঠ 4) 

 “আমার কিাঁ  া আমার কথা কিালন; আবম তালদর জাবন, তারা আমার 

অনুসরর্ কলর। আবম তালদর অনন্ত জীিন বদবচ্ছ, তারা কিলনা মরলি না; ককউ তালদর আমার কাছ কথলক বছবনলয কনলি 

না।“ কযান 10: 27-28 

নাটক (পাঠ 4) 

এোমণ িাজার পর িবি যীলর যীলর উলঠ িসে। কস কদিে কস বিলজ কেলছ কারর্ রালত িৃবে হবচ্ছে। কস িুঝলো রালত্র কিাযার 

আলে তার বজপ ঢাকা উবেত বছে! তার িুি পছলন্দর বসবরযাে িািার পর কস িষণাবত পল  সু্কে কেে। কয রাস্তায কস করাজ 

যায কস রাস্তায কেলে কস পুলরা বিলজ কযত সু্কে কপৌছালনার আলেই তাই কস তার িনু্ধলদর বজজ্ঞাসা কলর ককান রাস্তায 

যাওযা উবেত, তার পর কস েিীর জঙ্গলের রাস্তা কনয যালত োলছর ছাওযা কস না কিলজ। বকন্তু কসই রাস্তায িাে আলছ। কস 

তার কসে কফান িার কলর কদিে িাে সকাে সকাে েিীর জঙ্গলে বনলজর ফলটা ফাসিলক কপাি করলছ। তিুও িবি কসই 

রাস্তাই যরে। িবি িুঝে িাে তালক িুি সহলজই কদিলত পালি কারর্ িবির োলয কডারাকাটা দাে কনই, আর টিক তিনই িাে 

এলস িবির সামলন দাাঁ  ালো। িবি িাে কদলি েমলক কেে কস কডািা কথলক কাদা তুলে বনলজর োলয কডারাকাটা িাবনলয বনে  
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যালত িাে তালক না কদিলত পায। কনকল  িাে িবি কক কদিলত কপে, কস িবি কক 

িেে “িবি তুবম এলক নও, িালের মলতা দাে না হলেও কতামার িয পাওযার কারর্ 

কনই, কারর্ তুবম বযশু খ্রীে এর অংি”। িবি বনলজর ো কথলক কাদা যুলয কফেে, আর 

কনকল  িালের সালথ পাোলত োেে। বকন্তু িবির পা কাদালত আাঁটলক কেে, কস পা িার 

করলত পারবছে না। পা িার করার অলনক কেো করে দুজনালত। অিলিলষ পা িার কলর 

সু্কে কযলত কযলত কনকল  িাে িবি কক ইশ্বলরর কথা িেে কয বনলজর িারাপ কালজর 

জনে িাবস্ত কপলযবছে, কনকল  িবি কক পবরত্রালনর িািো বদে আর িেে "ঈশ্বলরর সন্তান বহসালি স্বলেণ আমার জীিন 

অনন্ত।" আর এিারও িবি সময মত সু্কে কপৌাঁছালত পারে। 

গুহা ক্লাস (পাঠ 4) 

হামালনর সরাসবর আিমর্ (ইিার)  

িাইলিলের েলল্পর প্রবতটি অংি িোর সালথ সালথ, িাচ্চালদর কদওযা ছবি আাঁকলত দাও। ছবি সহজ রালিা, যালত িাচ্চারা 

সহলজ কদলি আাঁকলত পালর। 

 

রাজা কজলরলক্সলসর অিাযেতা করার কারলর্ রানী িেীলক তার পদ কথলক সবরলয কদওযা হয। ইিার 

তার পবরিলতণ  বনিণাবেত হন। 

ছবি 1: ইিার কক আাঁকুন, একজন সুন্দর রাজ কুমাবর  

 

2.হামান রাজার প্রযানমন্ত্রী বছে, রাজার পর কসই এই বিিাে রালজের 

সি কথলক গুরুত্বপূর্ণ কোক। বতবন বনলজর উপর েবিণত বছলেন এিং রাজা আলদি 

বদলযবছলেন কয, বতবন যিন পার হলিন সিাই কযন মাথা নত কলর। মদণ িয বছলেন একজন 

ইহুদী, এিং হামলনর কালছ নয, ককিে ঈশ্বলরর সামলন মাথা নত করলত কেলযবছলেন। হামান িুি করলে যায, হামান মদণ িয 

আর সমস্ত ইহুবদলহর কমলর কফেলত োয। কস ছেনা কলর রাজা কক বদলয ইবহদীলদর িবস্ত কদওযার আইন িানায।     

ছবি 2: কোকজন মাটিলত মাথা নত কলর 

3.একই িালি ঈশ্বর আমালদর পােন করার জনে 10টি আলদি িা অনুসরর্ করার জনে আইন বদলযলছন, 

তার মালন আমরাও ককালনা িুে কলরবছ যার জনে আমালদর িাবস্ত কদওযা হয। আমরা ককউ সি সময 

সি কটা আলদি পােন করলত পারি না।   

ছবি 3: একটা িুাঁটিলত আইন কেিা কপািার।  

 

4.ইিার রাজার জনে 3টি কিালজর আযজন কলর আর রাজা কক িলে তার ও সমস্ত ইহুবদলদর 

বিপলদর কথা িলে। ইিালরর প্রার্ সংকলট বছে বকন্তু তাও কস সাহলসর সলঙ্গ মানুলষর প্রার্ িাাঁ োয। 

বযশু খ্রীে এবেলয এলস আমালদর পালপর জনে মৃতে দণ্ড কথলক আমালদর মুবি কদন। বতবন 

আমালদর জনে আর যারা 10টি আইন মালনবন তালদর হয বনলয মারা যান।  

ছবি 4. একটা কটবিলে িািার সাজালনা 
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5.ইিালরর মলতাই, যবদ োও কতামায ককউ িাাঁ োক, তামার ঈশ্বর কক িো উবেত কারর্ কয 

রাজার রাজা। কতামরা বনলজরা প্রাথণনা করলত পার িা আমার সালথ প্রাথণনা করলত পার। 

ছবি 5: বনলজলক ও বনলজর োরপলি খ্রীোন পবরিার কক আংক। 

 

"বপ্রয ঈশ্বর, আবম জাবন কয আবম একজন পাপী আবম জাবন আপবন আমার পবরত্রাতা হলত যীশুলক পাঠিলযলছন। আমার 

পালপর িাবস্ত গ্রহলর্র জনে বতবন িুলি প্রার্ কদন। দযা কলর আমালক ক্ষমা করুন, এিং আমার জীিলন আসুন এিং আমালক 

পবরিতণ ন করুন। দযা কলর আমালক পথ কদিান এিং আমালক আমার িাবক জীিলনর জনে আপনালক অনুসরর্ করলত 

সাহাযে করুন আমালক িাাঁ োন এিং আমালক আপনার পবরিালরর অন্তেণত করার জনে আপনালক যনেিাদ। আবম আপনার 

সালথ িাস করলত মরা যিন স্বেণ আমালক গ্রহর্ করার জনে আপনালক যনেিাদ। বযশুর নাম, আলমন।" 

 
মতামত  

কজালর কজালর 2টি বিকল্প পল া। “মতামলতর” যারর্া হে ছাত্রলদর িািার সুলযাে কদওযা, তাই উিয পক্ষলক উৎসাহী করা 

আিিেক। কদওযা দুটি বিকল্প এমন কলর পল া কযন মলন হয দুটিই ঠিক। আপবন কিালটর জনে বিকার িেিহার করলত 
পালরন। সঠিক উির িেলিন না, ওলদর বনলজ কথলক িািলত বদন। 

 

প্রশ্ন: ইস্টোর কি ঠিি িদ্রদ্ি নো ভুল িদ্রদ্ি? 

ক. কদলির বনতার কালছ বেলয আইন পাল্টালনার কেো করা িাে। কয ককালনা উপায বনলজর কথা কিানালনার কেো 

করা িাে, কযমন ইিার িািার বদলয কলরবছে। 

 

ি. পবরনালমর কথা না কিলি সি আইন মানা উবেত। িািার বদলয মন কিাোলনা আর আইন পাল্টালনার কথা িো 

উবেত নয। 

 

ইিালরর মলতাই আমালদর করাজ আমালদর জীিলন আিমলনর মুলিামুবি হলত হলি। বকন্তু আমরা আস্থা রািলত পাবর কয 

এই আিমর্গুবে আমালদরলক বেরবদলনর জনে ক্ষবত করলত পালর না কারর্ ঈশ্বলরর সন্তান বহসালি আমরা স্বলেণ অনন্ত 

জীিন পাই। "ঈশ্বলরর সন্তান বহসালি স্বলেণ আমার জীিন অনন্ত।" বযশু বখ্রি আমালক তার পবরিালরর অংি িাবনলযলছন। 

 

িাইলিে বনরীক্ষর্ (পাঠ 4) 

নদীলত স্বােত কযিালন আমরা বডবঙ্গলত েল  নদী পাবর বদই। সিাই একসালথ আজলক 

পালঠর নাম, কলাোন আর কমমবর কলাক িে। ছাত্রলদর িই বিতরর্ কর ও যাাঁ যার উির 

করলত িেুন। ছালত্রর িইলত কদওযা 2টি কাজ করলত িেুন আর পাতা রং করলত বদন।  
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উির  

 

 (মাঝাবর িই এর উির সহজ এিং কঠিন উির িেিহার কলর পাওযা যালি।) 

ট্রবপকাে করেুলরন্ট (পাঠ 4) 

ইিালরর মুকুট  

বিকল্প 1: 

উপিরণ 

• কােলজর কাপ 

• কালপ িরার জনে ফে: বেপস, বেলটা, ফে, কুবক 

কনদ্দে শ: 

• কালপ বত্রলকার্ ককলট মুকুলটর আকার বদন। 

• আইবডযা: কাপ ককলট িেিহার করার আলে িাচ্চালদর কসগুলো রং কলর সাজালত বদন। 

বিকল্প 2: তরমুজ মুকুলটর মলতা কাটা 

উপিরণ: 

 প্রবতটি িাচ্চার জনে আোদা আোদা কলট 

 কয ককালনা ফে ধতবর রালিা 

 কযমন: তরমুজ, কোন্টাওলোপ, কো, আঙু্গর, বপে, মািণলমালো, 

ব্লুলিবর, স্ট্রলিবর, আনারস 

কনদ্দে শ 
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• তরমুজ ককলট কিতরটা ফাাঁ কা কলর নাও, কোে অংি িির জনে রালিা। বনলজর কথলক একটা কছাট অংি কাট 

যালত ঠিক কলর িসালনা যায, েব লয না যায। 

• ফাাঁ কা জাযোয ফে বদলয কিালর বদন। 

 

কডািা কিো (পাঠ 4) 
            1.গুহা কপলরালনা 

এই কিোর জনে, আপনার োেলি ি  লাবিলকর িোে িা িিলরর কােজ আর কটপ। 

রলসর ধদেণে অনুযাযী কটপ বদলয িোে গুলো োোন, এক সালথ হউক বদলয োোন, 

কদিলত কযন টালনলের মত হয। যতগুলো কদাে আলছ ততগুলো  টালনে িানান।  

প্রবতটি কদাে গুহায কঢালক আর কিলরায। কয কদাে প্রথলম টালনে কপরলত পারলি তারা বজতলি। 

আলরা মজার িানালত, কােলজর ধতবর পাথর োছ ঝুবেলয বদন টালনলের কিতলর। 

2.পাতা কদৌ  

প্রবতটি ছালত্রর একটি কলর োলছর পাতা িা স্ট্র োেলি, মাটিলত প্রবতটি দলের জাযো বেবিত করুন কযিালন তালদর োলছর 

পাতা গুলো প লি। যিন শুরু করার ইবঙ্গত পালিন পুলরা দেলক আকালির বদলক তালদর পাতা ছুাঁ  লত হলি স্ট্র বদলয ফুাঁ  

কমলর আর কিলষর োইলনর বদলক এবেলয কযলত হলি। অলনক পাতা বিপরীত দলের বদলক েলে যালি, তাই িাচ্চালদর কেো 

করলত হলি যালত পাতা বিপরীত দলের কালছ না যায। কয দলের সি কথলক কিবি পাতা বনলজর দলের জাযোয থাকলি 

তারা বজতলি।   

জেপ্রপাত কারুবিল্প (পাঠ 4) 

িালের ছবি কফ্রম 

বপ্রন্ট করুন এিং প্রবতটি ছাত্র কক বদন: 

1 িালের মাথার কফ্রম 

2 কজারা দাাঁ ত  

2 কোি 

িাচ্চালদর িেুন রং কলর িালের মাথা কাটলত। 

কছাট কছাট কোি আঠা বদলয জাযোয োোন। 

সি কিলষ দাাঁ ত গুলো িালের মাথার বপছন বদলয আঠা বদলয োোন। যবদ পালরন 

ছবি তুেুন কসগুলো বপ্রন্ট করুন আর িালের মুলি োোন। 
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উপসংহার (পাঠ 4) 

এই জঙ্গলে কোলক প্রবতবদন আমালদর আিমর্ কলর ঠিক কযমন ইিার হামান কক কলরবছে। বকন্তু আমালদর িয পাওযার 

ককান কারর্ কনই কারর্ আমরা ইশ্বলরর পবরিালরর অংি। অনেরা আপনার পলক্ষ থাকার িান কলর বকন্তু বযশু খ্রীে সবতে সি 

সময আপনার পালি থালক! কযমন আপনারা আজ প্রাথণনা কলরলেন আমরা প্রাথণনা কলর দৃঢ় বিশ্বালসর সলঙ্গ িেলত পাবর 

ঈশ্বলরর পবরিালরর অংি। কযমন িাইলিলে িো আলছ, আমরা ইলশ্বলরর, ককউ আমালদর ঈশ্বলরর কাছ কথলক বেবনলয বনলত 

পারলি না। আজলকর মূে কথা সিাই এক সালথ িেুন... "ঈশ্বলরর সন্তান বহসালি স্বলেণ আমার জীিন অনন্ত।" বিবিএস (ছুটির 

িাইলিে সু্কলে) কাে বফলর আসুন, আর একটা উলিজনা পূর্ণ “জঙ্গলে কিাঁলে থাকা বদলন, কযিালন আমরা কদিি ককান দে 

কিাঁলে থালক ও কজলত। 
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পাঠ 5 
যীশু খ্রীে আমালক সাহসী কলর কতালেন  

মূে কথা (পাঠ 5) 

অসম্ভি পবরবস্থবতলতও আবম িয কক জয করলত পাবর 

িাইলিে পাঠ (পাঠ 5) 

েবেলযলথর হুমবক (1 সোমুলযে 17) 

িূবমকা (পাঠ 5) 

আমরা "জঙ্গলে জীবিত থাকা বসজলনর কিষ পযণায এলস পলরবছ। এিালন সিাই আলছ িবি, সমস্ত প্রার্ী ও সি দলের 
প্রবতবনবযরা। আমরা এই কিষ বদলনর েূ ান্ত পযণালযর জনে বফলর এলসবছ। তুবম বক বজতলত পারলি? ঠিক আলছ, মজালত  

কযাে দাও, টুইটালর হোিটোে "জঙ্গলে কিাঁলে থাকা" কত আমালদর সালথ কযাে দাও এিং কতামার বক মলন হয তা আমালদর 

জানাও। আজ একটি িুি আনলন্দর বদন! 
আমালদর প্রবতবদনর জীিলন অলনক িয আলছ, বকন্তু বযশু বখ্রলির সলঙ্গ, আমরা কসই িযগুলো জয করলত পাবর যিন তা 

অসম্ভি িলে মলন হয। (আজলকর িাইলিে কলাক িলেন: বযলহািূয 1: 9) এিার এলসা বদন শুরু করা যাক, আমরা আজ িবি 

কক কদিি, কডবিড ও কোবেযালথর বিষলয জানি এিং বকছু মজার হালতর কাজ করি ও কিো কিেি! 

সিাই একসলঙ্গ আজলকর মূে কথা িে, “অসম্ভি পবরবস্থবতলতও আবম িয কক জয করলত পাবর” 

বদলনর কিলষ, আমরা আশ্বস্ত হলত পাবর কয আমরা এই জঙ্গলে জীবিত থাকলত পাবর, যিন আমরা জাবন কয আমরা 

আমালদর প্রিু যীশু খ্রীলের মলযে সাহসী! 

প্রার্ী (পাঠ 5 ) 

কবমর িয কদিায আর ইনু্দর সাহাযে কলর। 

দে (পাঠ 5 ) 

প্রবতটি দে সামলন এলস তালদর করা কাজ িাবকলদর কদিালি। 

কদলি িে সি কথলক িাে ককান দে কলরলছ, তারা বিজযী 

হলি। 

িাইলিে কলাক (পাঠ 5) 

 “আবম কী কতামায আলদি বদইবন? িবিিােী আর সাহসী 

হও। িয পাওযা। আস্থা হাবরও না, কারর্ ইশ্বর সি সময সি জাযোয কতামার সালথ থাকলি।” জশুযা 1:9 

নাটক (পাঠ 5) 

বরং, বরং, বরং ...অিার এোমণ িালজ আর িবি কজলপ েুমালচ্ছ, কস িাবনক না াো া কলর এোলমণর সূ্নজ কিাতাম টিলপ কদয। 

তারপর তার কফান িালজ কস তা াতাব  উলঠ বজপ কথলক কিবরলয আলস। তার িনু্ধ ইনু্দর কফান কলরলছ, বজজ্ঞাসা করলত 

িবি তালক জঙ্গে সু্কলে কপৌাঁলছ বদলত পারলি বকনা, িবি রাবজ হয বকন্তু তার আলে তালক তার সকালের িািার কিলত হলি, 

তার িুি পছলন্দর বসবেযাে। যবদ কস তা াতাব  না কলর দুজলনরই কদবর হয যালি। যিন িবি ইাঁদুলরর কালছ কপৌছালয 

ইাঁদুলরর হালত একটা পাই বছে আর ইনু্দর পাই িবির মুলি োবেলয কদয। তারা দুজলনই হাসলত হাসলত িবির মুি পবরস্কার 

কলর। আর কডািা কপৌছালনা অিবদ তারা দুজনা হাাঁ টলত হাাঁ টলত োন কলর। এিার কী হলি! আমরা কডািা বক কলর পারি?  
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কডািার যলর তারা একটা বডবঙ্গ কদিলত পায। তারা এটালত কেলপ দাাঁ   টানলত শুরু কলর। তারপর হঠাৎ তারা ে ে  িব্দ 

শুনলত পায, তারা কদিার কেো কলর এটা ককান জন্তুর অওযাজ। ইদুাঁর প্রথলম কদিলত পায...একটা কুবমর! ইনু্দর িবিলক 

সাহসী হলত িলে। কুবমর তালদর তারা কলর, আর ওরা যত তা াতাব  সম্ভি দাাঁ   টালন।দুজলনই িয বেৎকার করলত শুরু 

কলর! কুবমর আলরা কাছাকাবছ আসলত থালক িবি িুঝলত পালর কুবমর তালর কালছ কপৌছালনার আলে উলল্টা বদলকর পালর 

কপৌাঁছালনা অসম্ভি। িবি িুলেই যায স্েূলের জনে কদরী হলচ্ছ, তার একমাত্র িয কস আজ বকবমলরর িািার হয যালি! ইনু্দর 

িবি কক সবহ হওযার কথা মলন কবরলয কদয বকন্তু িবি বনলজর বেৎকালরর েলট বকছুই শুনলত পায না। িবির তার িনু্ধ 

িালু্ললকর কথা মলন পলর। কস তার কসেলফান বদলয িালু্লক কক কমলসজ কলর। কুবমর আলরা কালছ এলস পলর। কয মুহুলতণ  

কুবমর বডবঙ্গর উপর উঠলত যালি িালু্লক এলস পল , িালু্লক কডািার পালর দাাঁ ব লত এমন হুমকার কদয কয পুলরা কডািাটা 

নল  ওলঠ!! কুবমর িয কপলয পাোয। সিাই আনলন্দ োবফলয ওলঠ! িবি, “বেৎকার কলর িলে, “অসম্ভি পবরবস্থবতলতও 

আবম িয কক জয করলত পাবর!!! বযশু আমার সাহসী িানান!” সুরবক্ষত িালি অনে পালর কপৌছালনার পর তারা তা াতাব  

একটা কসেবফ কতালে, তারপর সু্কলে যায। িবি বনবিত বছে তালদর কদরী হয কেলছ, বকন্তু তারা েন্টা পরার ঠিক আলে 

কপৌছালয। আলরা অসম্ভি বজবনস েটবছে। িবি দুিণে হওযা সলত্বও এই সিালহ প্রবত বদন ঠিক সময সু্কে কপৌলছলছ! “অসম্ভি 

পবরবস্থবতলতও আবম িয কক জয করলত পাবর! বযশু আমার সাহসী িানান!”  কস রালত্র েুমালনার আলে িলে। 

গুহা ক্লাস (পাঠ 5) 

েবেলযলথর হুমবক (1 সোমুলযে 17)  

িাইলিলের েলল্পর প্রবতটি অংি িোর সালথ সালথ, িাচ্চালদর কদওযা ছবি আাঁকলত 

দাও। ছবি সহজ রালিা, যালত িাচ্চারা সহলজ কদলি আাঁকলত পালর। 

 

1.লডবিড একটি িাচ্চা কছলে তার 7 জন ি  িাই আলছ. তার িািা 

তালক কিাঁ  ার একটা দে ে ালত বদলযলছ। একবদন তার িািা তালক যুি কক্ষলত্র তার 3 জন ি  িাই যারা 

রাজা সলের কসিা করলছ তালদর কসনা পবতর জনে 10টি বেলজর উপহার বদলয পাঠায।  

ছবি 1: িোে িবতণ  রুটি, বেজ আর িািার।   

2.েবেলযথ িুি েম্বা বছে (3বমটার, 9’9ইবঞ্চ েম্বা) আর বফবেবস্তলনর সি কথলক িবিিােী ধসনে। কস 

সিাই কক োবে আর হুমবক কদয, ইসরাইলের সি ধসনে িয কপলয যায। বফবেবস্তন িলে দুলটা পুলরা ধসনে 

দে ে াই করার পবরিলতণ  েবেলযলথর সালথ একজলনর ে াই কহাক। কয বজতলি তার কদি যুলি জযী 

হলি।  

ছবি 2: বিতু ধসনে 

3.কডবিড যিন তার িািার পাঠান বজবনস বদলত এলসবছে কস েবেলযলথর বেৎকার ও হুমবক কিালন। 

কডবিড েবেলযথ কক কদলি একটুও িয পাযবন কারর্ কস জানত ইশ্বর ইসরাইে এর সালথ আলছ। 

কডবিড কোষর্া কলর কস ধসনেলদর হয েবেলযলথর জলনে েল লত যালি। যিন সে কডবিলডর 

কোষর্া কিালনন বতবন কডবিড কক কডলক পাঠান। বতবন কডবিড কক িলেন কডবিড েবেলযলথর 
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তুেনায অলনক কছাট তার কজতার ককালনা সম্ভািনা কনই। বতবন এও িলেন েবেলযথ অলনক বদলনর ধসনে আর কডবিলডর 

ককালনা যুি প্রবিক্ষর্ কনই।     

ছবি 3: রাজা সে 

4. কডবিড কক রাজা সলের কালছ প্রমার্ করলত হযবছে কস সাহসী। কস তার বসংহ ও িালু্লক 

মারার কথা িলে, যিন বসংহ িালু্লক তার কিাঁ  ার দে আিমর্ কলরবছে। বকন্তু তার সি 

কথলক িাে যুবি বছে: “কয ইশ্বর আমায বসংহ ও িালু্ললকর থািা কথলক িাাঁ বেলযলছ কসই 

ইশ্বরই আমায বফবেবস্তলনর হাত কথলক িাাঁ োলিন।“ এই অসম্ভি পবরবস্থবতলতও আত্মবিশ্বাস 

বছে, কারর্ কস জানত িেিান তার সালথ আলছ। আমরাও সাহসী হয সি রকম পবরবস্থবত জয করলত পাবর কারর্ ইশ্বর 

আমার সালথ আলছন!  

ছবি 4: বসংহ আর িালু্লক 

5.রাজা কসাে ইসরাইলের হয কডবিড কক েবেলযলথর সলঙ্গ যুি করলত পাঠালনার বসিান্ত কনন। বতবন 

কডবিড কক বনলজর সি কথলক িাে িমণ, কহেলমট আর তলোযার কদন। কসই সি কডবিলডর জনে 

এত িাবর বছে কয কস েেলতই পারবছে না। কস তিন ঠিক কলর যুলির সরঞ্জাম কস িেিহার করলি না 

তার পবরিলতণ  কিাঁ  া েরািার সময কস যা িেিহার কলর তাই িেিহার করলি। কস জানত কস যবদ কজলত 

তা ইশ্বলরর জনেই হলি, িবির, দক্ষতা, যুি সরঞ্জালমর জনে নয। কস গুেবতর জনে 5টা পাথর কিলছ বনলয েবেলযলথর সলঙ্গ 

যুি করলত যায। তার ছ া প্রথম পাথর েবেলযলথর মাথায োলে আর েবেলযথ মলর যায। কডবিড সাহসী বছে কারর্ কস 

জানত িেিান সালথ থাকলে সি সম্ভি!  

ছবি 5: গুেবত আর 5টা মসৃর্ পাথর 

মতামত 

কজালর কজালর 2টি বিকল্প পল া। “মতামলতর” যারর্া হে ছাত্রলদর িািার সুলযাে কদওযা, তাই উিয পক্ষলক উৎসাহী করা 

আিিেক। কদওযা দুটি বিকল্প এমন কলর পল া কযন মলন হয দুটিই ঠিক। কিালটর জনে বিকার িেিহার করলত পালরন। 

সঠিক উির িেলিন না, ওলদর বনলজ কথলক িািলত দাও। 

প্রশ্ন: গেকভদ্ের কি  কলদ্য়দ্থর সোদ্থ কনদ্ি গথদ্ি যুদ্ধ িরদ্ত যোওয়ো ঠিি হদ্য়কিল? 

ক. কডবিলডর েবেলযলথর সালথ বনলজ কথলক যুি করলত যাওযা উবেত হযবন। যবদ কস যলথে িবিিােী 

না হত কোটা ইসরাইে কদিটা যুি কহলর কযত আর বফবেবস্তলনর দাস হলয কযত। িুি ি  ঝুাঁ বক বছে। 

ি. কডবিড জানত মাপ, িবি, িযস, অবিেতার ককালনা মালন কনই কারর্ যুি িেিালনর। কস বনলজর 

কথলক যুি করলত বেলয ঠিক কলরবছে কারর্ আর ককউ করত না। 

 

আমার জীিলন অলনলক আমার মজা করলি আমার ক্ষবত করার হুমবক কদলি, কযমন েবেলযথ কডবিড কক কলরবছে। 

“অসম্ভি পবরবস্থবতলতও আবম িয কক জয করলত পাবর” বযশু আমায সাহসী কলরর্। 
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িাইলিে বনরীক্ষর্ (পাঠ 5) 

নদীলত স্বােত কযিালন আমরা বডবঙ্গলত েল  নদী পাবর বদই। সিাই একসালথ আজলক পালঠর 

নাম, কলাোন আর কমমবর কলাক িে। ছাত্রলদর িই বিতরর্ কর ও যাাঁ যার উির করলত িে। 

ছালত্রর িইলত কদওযা 2টি কাজ করলত িে আর পাতা রং করলত দাও।  

 

উির  

 

(মাঝাবর িই এর উির সহজ এিং কঠিন উির িেিহার কলর পাওযা যালি।)  

ট্রবপকোে করেুলরন্ট (পাঠ 5) 

কডবিলডর কোোিারুলদর িোে  

উপিরণ: 

• িুট্টার তটিণ ল্লা িা রুটি (প্রবতটি িাচ্চার জনে একটি) 

• কোোকার িািার প্রবত জলনর জনে 5টি 

উদাহরর্: আঙু্গর, টবফ, বেজ পাফ এর মলতা কোোকার বকছু 

কনদ্দে শ: 

• রুটি েরম কলর বনলে িাাঁ জ করলত সুবিযা হলি। 

• প্রবতটি ছাত্রলক 5টা কলর কোোকার িািার বদন আর তালদর রুটির ওপর রািুন আর পুটবে িানান কযমন কডবিলডর  

িোলে 5টা পাথর বছে। 

• িাচ্চালদর অনেলদর বদলক পাথর ছুাঁ  লত বদও না না কারর্ তারা 9 ফুট েম্বা নয। 



 

39 

কডািা কিো (পাঠ 5) 
1.হাবত কক েলর আনা 

পাাঁ ে জন িাচ্চার দে িানান। োর জন িাচ্চা 

এক জন(হাবত) কক তুলে যরলি, দু জন পা 

যরলি আর দু জন হাত। হাবতর কপলট 

কমো কেিু িা অনে কোে বজবনস রালিা।   

োইন কপরলত হলি ফে না কফলে। যবদ ফেটা মাটিলত পল  যায, তাহলে কসই কদাে কহলর যালি। কয দে ফে মাটিলত না 

কফলে োইন কপরলত পারলি তারা বজতলি। 

2.িহলর জে িলয বনলয যাওযা 

িাচ্চালদর বদলয দুলটা েম্বা োইন িানাও। প্রবতটি ছাত্রলক একটি িাবে লাবিক কাপ দাও। োইলনর প্রথম জলনর কালপ জে 

িলর দাও তালক বপছলনর জলনর কালপ জে ঢােলত িে, জে ঢাোর সময বপছলন কদিা েেলি না। বদ্বতীয জন তৃতীযজলনর 

কালপ জে িরলি, এমবন েেলত থাকলি। কিলষ কয টিলমর কালছ কিবি জে থাকলি তারা বজতলি।   

জেপ্রপাত কারুবিল্প (পাঠ 5) 

কুবমর মুলিাস  

বপ্রন্ট কর এিং প্রবতটি ছাত্র কক দাও: 

1টি কুবরম মুলিাস 

1 পাটি কুমীলরর হাাঁ ত 

1টি 50cm বফলত 

2টি কোি 

1.মুলিাস রং করার ও কাটার বনলদণ ি 

বদন। (বিক্ষকলদর বফলত োোলনার 

ফুলটা কলর বদলত হলি যালত ফুলটা টিক 

জালযোয হয আর সহলজ বছাঁ ল  না 

যায।) 

2.ছাত্রলদর কসাজা বদলকর উলল্টা বপলঠ 

ি  কোি গুলো বকিালি োোলত হলি 

কদবিলয দাও। 

3.তারপর কুবমলরর দাাঁ ত আঠা বদলয মুলিালসর উলল্টা বদলক োোও, আেলতা কলর িাাঁ কা োইন যলর। 

4.সি কিলষ, এক বদলক বফলত কিাঁলয িাচ্চার মাথার মালপ অনে বদকটা কিাঁলয দাও। 
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উপসংহার  (পাঠ 5) 

মানুষ আমালদর িয কদিালনার কেো করলি, ঠিক কযমন েবেযাত ঈশ্বলরর কোকলদর হুমবক বদলযবছে আর কযমন আজ িবি 

কুবমর কদলি িয কপলযবছে। যাইলহাক, কডবিলডর মত, আমরা প্রিু যীশু খ্রীলের নালম বিশ্বাস রািি। এিং কযমন িাইলিলে 
িো আলছ আমরা িবিিােী এিং সাহসী হলত পাবর কারর্ আমরা কযিনই যাই ইশ্বর সি সময আমালদর সালথ আলছন। 
মূে কথাটা সিাই এক সালথ িে ... “অসম্ভি পবরবস্থবতলতও আবম িয কক জয করলত পাবর” 

এই সিালহর "জঙ্গলে জীবিত থাকা" পলিণ আমালদর সালথ কযাে কদওযার জনে যনেিাদ, আমরা একসালথ সাহস, উদারতা 

এিং িবি  বদলয িয ,পাপ এিং আিমর্ জয করলত বিলিবছ! এই জঙ্গে অবিযালনর সাহালযে আমরা বযশু বখ্রলির মলযে 

আমরা কক কিিার সালথ সালথ অলনক আনন্দ কলরবছ! আমালদর প্রলতেলকরই আমালদর িাব লত সিবকছু কফলে এলসবছ, 

বেজণ ায এলস অবিযালন কযাে কদওযার জনে ককান সলন্দহ কনই আমালদর সিার জীিন পবরিবতণ ত হলযলছ এই বিলিষ সিালহ 

একটি অংি গ্রহর্ করার জনে যনেিাদ। 

পলর আিার কদিা হলি "জঙ্গলে জীবিত থাকা" এর একটি নতুন বসজলন! 



"WE USED TO HAVE 5 KIDS COMING TO 
SUNDAY SCHOOL," said the children's ministry 
director of a church in Delhi aft er just 1 month 
using Champions Sunday school. "Now we have 25 
children regularly! Th e rich children used to snub 
the poor children, but now they mingle together. 
Th ey even help each other solve the puzzles!"

Join over 100,000 churches from 20 countries and download life-changing 
curriculum from www.ChildrenAreImportant.com.

Use our syllabus and discover surprising 
spiritual growth in your students!

""BUT I DO THE SAME THING, TOO..." a little 
girl in Mexico said with a sigh. She was looking at 
herself with a little pocket mirror she made out of 
tin foil in Sunday school. "...So I can't judge that girl 
for gossiping." Aft er putting the little mirror back 
into her pocket, she went to another girl she had 
gossiped about and apologized for it!

You were expecting just a fun way 
to teach kids.


