সাবজেক্ট : ফিফেক্যাল এডু জক্শন
সেকেন্ড সেমিস্টার
ইউফনট 4

প্রশ্ন:- ননতৃ ত্বদাজনর সংজ্ঞা দাও?

মান 5

উত্তর:সেতৃ ত্বদাে এেটি মিস্তৃত শব্দ| যার েংজ্ঞা ও মিকেষণ সেত্রমিকশষ এ মিন্ন মিন্ন হয়| সেতৃ ত্ব দাে েম্পকেে িলকত িযকরা িকলকেে, " মলডারমশপ মিকহমিওরাল
প্রকেে অফ ইন্ফ্লুইং ইমন্ডমিজু য়াল অর গ্রুপে টুওয়াডেে সেলফ স ালে." অর্োৎ সোকো েুমেমদে ষ্ট লকেযর মিমিকত সোকো িযমি িা দল সে প্রিামিত েরার
আচরণ ত প্রণালী সে িকল সেতৃ ত্বদাে
অযালিাটে ও মেটি এর িকত, " সেতৃ ত্ব হল িল প্রকয়া ো েকর সেচ্ছায় অেু ািীকদর োে সর্কে োিেীয় িা পেকের োজগুমল সে েুরমেত েরার েিতা
"
জজে এিং সটকরর িকত, " মলডারমশপ ইজ মদ অযামিমিটি অফ ইেলুকয়মসং মপউমপল টু মিি উইমলংমল ফর গ্রুপে অিকজমিিে " অর্োৎ সেতৃ ত্ব হল দকলর
মেমদে ষ্ট উকেশয োধকের জেয সেচ্ছায় েংগ্রাি েরকত িােুষকে প্রিামিত েরার োযেেলাপ|
আিাকদর িকতা েকর িলকত স কল - সেতৃ ত্ব িলকত িু মি, এে ধরকের িােমেে প্রিৃ মি িা েিতা যা এেটা মেমদে ষ্ট োজ েরকত পাকর|
এেটি দল িা স াষ্ঠী সে প্রিামিত েরকত পাকর| মিকশষিাকি তার অেু ািীকদর িহৎ, েৎ, সিৌধ পমরেল্পো ও েকিের দ্বারা আোমিত লকেয সপৌৌঁেকত পাকর
|

.....................

প্রশ্ন:- ননতৃ জত্তর প্রক্ৃফত ও ববফশষ্ট্য সম্বজে যা োজনা নলখ!

মান 10

উত্তর:এেজে েফল শারীর মশোর মশেে িা সেতা হওয়ার জেয মেেু মেমদে ষ্ট বিমশকষ্টযর প্রকয়াজে হয়| সেতৃ ত্ব েম্পূ ণে আলাদা গুণ, সেতৃ ত্ব িলকত সিািায় এে
ধরকের েিতা যা এেটা মেমদে ষ্ট োজ েরকত পাকর| এেটা দল িা স াষ্ঠীকে প্রিামিত েরকত পাকর| েুতরাং সোে দল িা স াষ্ঠীর োজ েতটা িাকলা হকি
তা মেিে র েকর ওই স াষ্ঠীর সেতার সেতৃ কত্ব উপর| সেতৃ ত্ব সয মিষয়গুমলর উপর িা বিমশকষ্টযর উপর মেিে র েকর তা মেকে আকলাচো েরা হল-

1) সেতৃ ত্ব হল এেটি িযমি ত গুণািলী িা দেতা|

2) এটি শুধু িাত্র এেটি োধারণ লেয অজেকের জেয মিদযিাে|

3) সেতৃ ত্ব শুধু িাত্র অেু ািীকদর েকে মিদযিাে অর্োৎ অেু ািী ো র্ােকল সেতৃ ত্ব সেই|

4) এটি িােুকষর অেুেরণ েরার আগ্রহ িা ইচ্ছা যা িযমি সে এেজে সেতা েকর সতাকল|

5) সেতৃ ত্ব হল প্রিাকির এেটি প্রমিয়া| এর িাকে হকলা- এেজে িাকলা সেতা েিেদা তার অধস্তেকদর আচরণ, িকোিাি এিং মিশ্বােকে প্রিামিত েরার
সচষ্টা েকর|

6) সেতৃ ত্ব েি রেি পমরমিমতকত েম্পূ ণে দাময়ত্ব গ্রহণ েরার েকে জম়িত র্াকে|

7) সেতৃ ত্ব হল সপশা িা দকলর েকে োধারণ লেয অজেকের জেয েংগ্রাি েরার জেয অেু ািীকদর অেুপ্রামণত েরার োজ|

8) সেতৃ কির বশলী মিমিন্ন পমরমিমতকত আলাদা হকয় র্াকে িা মিমিন্ন হকয় র্াকে|

............................

প্রশ্ন:- শারীর ফশক্ষার নক্ষজে এক্েন সু দক্ষ ননতার গুণাবলী সম্পজক্ে যা োজনা নলখ!

মান 15

উত্তর :েুদে সেতৃ ত্ব দাে শারীর মশোর োযেিকি প্রেৃ ত স্নায়ুকেন্দ্র মহকেকি িলা সযকত পাকর| প্রেৃ তপকে উৎেৃ ষ্ট ও দে সেতৃ ত্ব দাকের উপকর শারীর মশোর
েিেেূমচ রূপায়কণ িহুলাংকশ মেিে র েকর| এেজে সেতার েম্পকেে োধারণ ধারণা টি হল, -" মলডার আর িণে েট সিড. " অর্োৎ সেতার জন্ম হয় তাকে েখকো
বতমর েরা যায় ো| সয েেল িযমির িকধয োহে, িু মি, েিেদেতা, রেকিাধ ইতযামদ গুেগুমলর মিোশ ঘকট এিং সেই েেল গুণািমলকে লালে েকর
র্াকে সে প্রেৃ তপকে এেজে প্রেৃ ত সেতা হকয় ওকে | সযকহতু এই েিস্ত গুণািলী জন্ম তিাকি হকয় র্াকে তাই িলা হয় সেতার জন্ম হয় তাকে বতমর
েরা যায় ো | তকি প্রমশেকণর িাধযকি এই েিস্ত গুণািলী পমরিাজেে ও উন্নয়ে েম্ভি| তু মি যমদ মেকজকে সেতা মহকেকি বতমর েরকত চাও তকি বেমতেিাকি
তু মি েেকলর সিতকর র্ােকি এিং এর দ্বারাই সতািার িকধয েেকলর সর্কে আলাদা হওয়ার েিতা বতমর হকি| িােুষ সতািাকে অেুেরণ েরকত চাইকি
যখে এটি ঘটকি তু মি পৃমর্িীর েি িাধা অমতিি েকর এম কয় সযকত পারকি|

অর্োৎ েুদে ওষুধ সেতা তার গুণািলীর দ্বারা েেকলর সর্কে আলাদা হকি| এেজে েুদে সেতার মে মে
গুণািলী র্াো প্রকয়াজে তা মেকে আকলাচো েরা হল1) চফরে:- এেজে সেতার োকজর িাধযকিই তার চামরমত্রে দৃঢ়তার মিোশ পায়| জন্ম তিাকি মতমে প্রমতিাধর হকত পাকরে মেন্তু চামরমত্রে গুণািলী তাৌঁকে
অজেে েরকত হয়| চামরমত্রে গুণ গুমল এিে িাকি মিেমশত হওয়ার প্রকয়াজে যা েেকলর শ্রিা আেষেণ েরকত পাকর| েুদে সেতাকে অিশযই চমরত্রিাে
হকত হকি|
2) দক্ষতা:- সেতার শারীর মশোর উপর শুধুিাত্র জ্ঞাে র্ােকল চলকি ো তাকে অেুশীলে িূলে সটেমেকে ও দে হকত হকি| অর্োৎ মতমে তাৌঁর মিষকয় ও
সপশার সেকত্র এেজে মিকশষজ্ঞ হকিে|
3) ক্মেচঞ্চল:- শারীর মশোর সেকত্র এেজে সেতাকে েিেদাই এোকজেটিে র্ােকত হকি| েিেচাঞ্চলয হকলা এই সপশার সিৌমলে প্রকয়াজে|
4) বু ফিমান:- শারীর মশোর সেকত্র এেজে সেতার িু মিিিা র্াো উমচত |প্রেৃ ত পকে িু মিিিা হল মিমিন্ন জটিল েিেযার েম্ভািয েিাধাে খুৌঁকজ সির
েরার জেয এেজে িযমির েিতা| অর্োৎ মতমে েহকজ জটিল েিেযার েিাধাে খুৌঁকজ সির েরকত েেি হকিে| শারীর মশোর সেকত্র এিে িু মিিাে সেতা
এই সপশার আশীিোদ েরূপ |
5) মজনাজযাগ দান:- এেজে দে ও েুদে সেতা অেু ািী িা োধারণ িযমিিক ের ের্া িে মদকয় শুেকিে| সেতা েি েিয় তার অেু ািীকদর িলার েুকযা
সদকিে| বধযে ধকর িা িকোকযা মদকয় সোোটাও এেটা মিকশষ গুণ যা অিশযই এেজে েুদে সেতার িকধয র্ােকত হকি|
6) ফবচক্ষণ:- িু মি ও মিকিচোর দ্বারাই এেজে সেতা পমরপূণেতা লাি েকর| সয সোে েঠিে পমরমিমত মিচেেতার োহাকযয মিকেষণ েরকণর এিং েঠিে
মেিান্ত গ্রহণ েরার েিতা সেই তাকে আলাদা েকর মচেকত োহাযয েকর |
7) ফশখন দক্ষতা:- শারীর মশোর সেকত্র এেজে সেতার মিমিন্ন মশখে দেতা েম্পকেে িীর জ্ঞাে র্ােকত হকি| যমদও মশখে শারীর মশোর এেটি মিষয়
মহকেকি সশ্রমণেকে প়িাকো হয় েুতরাং সেতাকে মিমিন্ন পিমতকত দে হকত হকি এটাই িাঞ্ছেীয় |এর পাশাপামশ তার শরীকরর িাষা, অেিমে, অমিিযমি
ইতযামদ িযিহার েরকত েেি হকত হকি|
8) বেুত্ব এবং নেহ:- এই সপশার সেকত্র প্রকয়াজেীয় গুণািলী হকলা সস্নহ িাৎেলয ও িন্ধুত্ব| এই গুণািলী শারীর মশোর মিমিন্ন োযেিি এিং মিকশষ েকর
প্রমশেকণর পাশাপামশ প্রমতকযাম তার িাধযকি উন্নত হয়|
9) সৃ েনাত্মক্:- শারীর মশোর সেকত্র এেজে সেতাকে েৃ জেশীল হকত হকি| েতু ে সেৌশল উদ্ভািে েরকত হকি যা ধোত্মে োইে সদখাকি|
10) প্রাজক্ষাফিক্ নবাধ:- সেতার সিাধ িয় সলাি-লালো ঘৃণা ঈষো প্রিৃমত প্রাকোমিে আচার-আচরণ েংহত েরার েিতা র্াো িাঞ্ছেীয়|
11) সু স্বাস্থ্য:- শারীর মশোর সেকত্র এেজে সেতার িাকলা োকিযর অমধোরী হওয়া উমচত অর্োৎ সোকো ক্লামন্তর অেু িূমত ো়িা এেজে সেতা যাকত
দীঘেেে োজ েরকত পাকর |
12) অনযানয বযফিজদর প্রফত সম্মান:- এই সপশার েকে যুি সেতারা অিশযই অেযােয িযমিকদর েম্মাে েরকি | োরণ মতমে যমদ অেযকদর েম্মাে ো
েকরে তাহকল উোকেও অেয সেউ েম্মাে েরকি ো |
13) সামাফেক্:- শারীর মশোর সেকত্র এেজে সেতাকে োিামজে হকত হকি | তাকে অিশযই িাতৃ ত্বকিাধ, েহােুিূমত, েহকযাম তা ও েহিমিেতা ইতযামদ
মিমিন্ন োিামজে গুকণর অমধোরী হকত হকি|
14) আক্র্ে ণ ক্রার ক্ষমতা:- েুউিি সেতা মেকজর োকজর দ্বারা তার অেু ািীকদর মেকজর প্রমত আেমষেত েকরে এই আেষেণ েরার েিতা বতমর েরকত
হকি অপকরর জেয িািকত হকি. সয মেকজর ের্া ো সিকি েিেদাই অেু ািীকদর েুমিধা অেুমিধার ের্া মিকিচো েকরে মতমে আেষেণীয় চমরত্র ও িযমিকত্বর
অমধোরী হে|

15) ফনরাপত্তা দান:- েুদে ও েুউিিকেতা তার অেু ািী িা েির্েেকদর মেরাপিা জমেত োরকণ| এেজে সেতা যমদ মেকজই মেকজর েৃ মতত্ব দামি েকরে
িাদকলর োফকলযর েৃ মতত্ব দকলর িকধয িন্টে েরকত ো পাকরে তকি মতমে চূ়িান্তিাকি িযর্ে হে| মেরাপিা িলকত সিািায় েদেযি ে িা অেু ািীকদর দকলর
প্রমত আেু তযতা সেতারা অেু ািীকদর মেরাপিা দাে েরার িাধযকি তাকদর আেু তয লাি েরকত পাকরে |
16) সু পফরচালক্ :- সেতাকে হকত হকি শু েং েে ও পমরচালে| পমরচালে ও েং েে িযিিা েুি হকল শারীর মশোর লকেয সপৌৌঁোকো যায় লেযভ্রষ্ট
মশোয় মশোর্ীরা অেীহা সদখায় ও সেতাকে অেুেরণ েরকত চায় ো|
17) নিাক্াস:- লেয মির েরা িলকত সিািায় েতে িয মির েরা |এর দুটি িূল উপাদাে হল অপূণেতা ও অধযািোয় সয সোে সেতা তার োকজর অগ্র মত
জােকত পাকরে মেন্তু অধযিোয় ো র্ােকল োজটি েম্পন্ন হয় ো|
18) দূরদফশে তা:- এেজে েফল সেতাকে অিশযই দূরদশী েম্পন্ন হকত হকি |দকলর লেয মির েকর অেু ািীকদর মেরাপিা দাে েকর তাকদর আত্মমিশ্বাে
িৃ মি েকর দলটিকে মেমদে ষ্ট লকেযর মদকে এম কয় মেকয় যাওয়ার েিতা র্ােকত হকি |
19) ফবশ্বাসজযাগযতা:- েুদে সেতাকে অিশযই তার অেু ািীকদর মিশ্বাে অজেে েরকত হকি এিং েকে েকে অেু ািীকদর সে ও সেতার মিশ্বাে েরকত হকি
যাকত েকর উিয় মদে সর্কে মিশ্বাকের এে েুদৃঢ় িন্ধে অটুট র্াকে|
20) ফনরজপক্ষতা:- সেতার মেরকপেতার উপকরই দকলর োফলয মেিে র েকর |মতমে েখকোই েদেযকদর প্রমত পেপামতত্ব সদখাকিে ো মেরকপেতা এেজে
েুদে সেতার অেযতি প্রধাে গুণ|

..........................

প্রশ্ন :- ননতৃ জত্বর প্রক্ারজিদ তাজদর ববফশষ্ট্য সু ফবধা ও অসু ফবধা গুফল নলখ|
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অথবা
ননতৃ ত্ব দাজনর ফবফিন্ন পিফত গুফলর ববফশষ্ট্য সু ফবধা ও অসু ফবধা সহ আজলাচনা ক্জরা|
উত্তর :পূিে মেধোমরত লকেযর মদকে এে িা এোমধে িযমিি েকে পমরচামলত েরার েীমত সে িা োকে িকল সেতৃ ত্ব দাে | োিামজে পমরমিমতকত এোমধে িযমির
িকধয েম্পেে কে মেকদে শ েকর সেতৃ ত্বদাে পমরকিশ ও পমরমিমত অেুোকর সেতার পমরিতে ে ঘকট |এেটি পমরমিমতর অপর পমরমিমতর গ্রহণকযা য োও হকত
পাকর| এেটি পমরমিমতকত িযমি োতন্ত্র্য তার োরকণ সযিে সেতৃ ত্বদাকের মিমিন্নতা ঘকট ঠিে সতিমে মিমিন্ন পমরমিমতকত সেতৃ ত্বদাকের মিমিন্নতার োরকে
মিমিন্ন প্রেৃ মতর সেতার জন্ম হয়| সেতা মিকশকষ সেতৃ ত্বদাকের এেটি পিমত আলাদা আলাদা হয়| আিরা োধারণত 4 প্রোকরর সেতা এিং তার পিমতর
ের্া জামে 1) এে োয়ে তামন্ত্র্ে সেতা|
2) ণতামন্ত্র্ে সেতা|
3) আিলাতামন্ত্র্ে সেতা|

4) আকি প্রধাে সেতা|

1) এক্নায়ক্তাফিক্ ননতা:ববফশষ্ট্য:a) এেোয়েতামন্ত্র্ে সেতা েি েিয় েিস্ত মেিান্ত মেকজই গ্রহণ েকরে|
b) এই সেতারা সয প্রেল্প িা োজ হাকত সেে তার ওপর েম্পূ ণে মেয়ন্ত্র্ণ মেকজর োকে রাকখে এিং মেকজর দাময়কত্ব োজ সশষ েকরে|
c) এেোয়েতন্ত্র্ সেতারা িযমি োধীেতায় মিশ্বাে েকরে ো|
d) এই ধরকের সেতারা তাকদর অেু ািীকদর েকে সোেরূপ পরািশে েকরে ো|
e) এেোয়েতকন্ত্র্র সেতারা েিী িক ের েৃ মতত্ব েীোর েকরে ো|

সু ফবধা:এেোয়েতামন্ত্র্ে সেতৃ ত্বদাে পিমত সিশ মেেু েুমিধা লেয েরা যায় |সয গুমল হলa) িী়িা সেকত্র মিকশষ েকর দল ত সখলায় যখে দ্রুত মেিান্ত গ্রহকণর প্রকয়াজে হয় তখে এই পিমত েফলিাকি প্রযুি হয়|
b) একেকত্র দ্রুত মেিান্ত গ্রহণ েরা েম্ভি হয় োরণ এই পিমতকত সেতা সোে অধস্তে িা অেু ািীকদর েকে পরািশে েকরে ো|
c) এই পিমত সেতার উপর সর্কে চাপ েিাকত োহাযয েকর োরণ মতমে জাকেে সয পমরমিমত তার েম্পূ ণে মেয়ন্ত্র্কণ|

অসু ফবধা:এেোয়েতন্ত্র্ পিমতর সযিে মেেু েুমিধা মেল সতিে মেেু অেুমিধা ও লেয েরা যায় যা হকলাa) এই প্রোর সেতৃ ত্বদাে পিমত িা মেিান্ত গ্রহণ প্রণালী দীঘেমদে জেমপ্রয়তাকে ো|
b) েিী পৃকন্তর েিেেিতার উপর মিরূপ প্রিাি বতমর েকর|
c)অধস্তে েিীিৃ কের সেতৃ ত্বদােোরী েেিতা িা মেপুণতা মিোকশর সোে েুকযা র্াকেো |

এক্নায়ক্তাফিক্ ননতৃ ত্বদাজনর বযবহাফরক্ নক্ষে:-এই পিমত িযিহাকরর েকিোৎেৃ ষ্ট েিয় হকলা A) তাৎেমণে প্রেল্প িা সখলা িা িী়িা েিেেূমচর সেত্র|
B) সয োকজ মেপুণতার প্রকয়াজে েি সেই সেকত্র|

2) গণতাফিক্ ননতা:ববফশষ্ট্য:a) ণতামন্ত্র্ে সেতা মেকজ সোকো মেিান্ত গ্রহণ েকরে ো |মতমে েেল েদেযকদর েকে আকলাচো েকর মেিান্ত সেে|
b) প্রকতযে েিী তাকদর োকজর িযাপাকর সেতা িা অমধেতে া েকে আকলাচো েরার েুকযা পায়|
c) এই পিমত অেুোকর সেতা প্রমতমেয়ত িা ধারািামহেিাকি অেু ামিিৃ কের িতািত প্রতযাশা েকরে এিং একেকত্র দু'পেই তাকদর িযমি ত মেপুণতা
িৃ মি েরার েুকযা পায় |
সু ফবধা:a) এই পিমতকত েেকলর োফকলযর েৃ মতত্ব পাওয়া যায় িকল অিযন্তরীণ রাজেীমত রাে পায়; এিং িযমি ত প্রমতকযাম তার অিোে ঘকট |
b) ণতামন্ত্র্ে পিমতকত েিীিৃ ে েতঃস্ফূ তে িাকি োকজ অংশগ্রহণ েকর ও সপ্রমষত র্াকে|
c) ণতামন্ত্র্ে পিমতকত দকলর েদেযরা োকজর িকধয এোন্তিাকি আত্মমেকয়া েকর!| োরণ তারা োকজর েুফল এর িকধয মেকজকদর েৃ মতত্ব সে
খুৌঁকজ পায় এিং সেতৃ ি ে তাকদর োকজর েৃ মতত্ব সে েীোর েকরে|
অসু ফবধা:ণতামন্ত্র্ে সেতৃ ত্ব দাে পিমত েিেজেগ্রাহয িা েকিোৎেৃ ষ্ট পিমত মহকেকি েীেৃ মত লাি েরকলও এর মেেু অেুমিধা লেণীয় যা মেেরূপa) ণতামন্ত্র্ে পিমতকত মেিান্ত গ্রহণ েরা জরুমর িকল একেকত্র মেিান্ত গ্রহণ েরকত সদমর হয়|
b) এই পিমতকত সেতাকে েিী ও অধস্তেকদর েকে িারোিয রো েকর চলকত হয় ফকল অকেে সেকত্র েুকযা েন্ধােী েিীরা সেতাকে অপদস্ত
েকর ও মিকোি শুরু েকর|
c) জরুরী মিমিকত মেিান্ত গ্রহণ েরা প্রকয়াজে হকল এই পিমত োযেের েরা যায় ো|
গণতাফিক্ ননতৃত্ব দান ক্খন নবফশ বযবহাযে :- এই পিমত িযিহার েরার েকিোৎেৃ ষ্ট েিয় হকলাa) এেদল েতু ে েদেয যারা ইমতপূকিে এেেকে োজ েকরমে তাকদর এেকজাট েকর েতু ে োকজ িাৌঁমপকয় প়িার োকজ এই পিমত েিোকপো সিমশ
োযেের হয়|
b) দল ত েংহমত প্রাধােয পায় এিং দকলর প্রমতটি েদেযকে েিাে েুকযা সদিার প্রকয়াজে হয়, তখে এই পিমত মিকশষিাকি োযেের হয়|

3) আমলাতাফিক্ ননতা:ববফশষ্ট্য:a) এই প্রেৃ মতর সেতা েিী েির্েেকদর প্রমত তখকোই েদয় হে যখে তারা ধারািামহেিাকি দল িা প্রেকল্পর আইে োেুে সিকে চকলে|
b) এই পিমতকত সেতা িা ঊর্ধ্েতে েতৃে পকের েিতা তাকদর সপাকদর উপর মেিে র েকর| সয ের তারপর যত উঁচুকত তার েিতা তত সিমশ|
c) আিলাতামন্ত্র্ে বিমশষ্টয দাকের প্রধাে বিমশষ্টয হকলা আইে-োেুকের প্রমত অ াধ আিা|

d) এই পিমতকত রীমতিামফে সেতা ও েদকেযর িকধয পমরষ্কার মিিাজে লেয েরা যায়||
সু ফবধা:a) যখে দপ্তর অেুোকর োজ িমন্টত র্াকে তখে এই পিমত োযেের হয়|
b) এই পিমতকত আইে-োেুে প্রাধােয পায় িকল ধারািামহেিাকি উৎপাদে চালু র্াকে এিং েিীকদর োিয ও মেরাপিা েুরমেত র্াকে|
c) এই পিমতকত প্রেকল্পর উৎপাদে ধারািামহেিাকি িৃ মি পায়|
অসু ফবধা:a) আিলাতামন্ত্র্ে পমরকিকশ দীঘেমদে এেই োজ এেই পিমতকত েরকত েরকত েিীরা হামপকয় ওকে|
b) েিীকদর দেতা প্রাধােয পায়ো িকল তাকদর প্রমতিার মিোশ ঘকট ো িা দীঘেকিয়ামদ েিকয় দল িা প্রেল্প েমতগ্রস্ত হয়|
c) দপ্তর ত মিিাজে ও পদ প্রাধােয পায় িকল মিমিন্ন সেতার িকধয এেটি দপ্তকরর সেতার েকে অপর দপ্তকরর সেতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় |
আমলাতাফিক্ ননতৃত্ব দান ক্খন নবফশ বযবহাযে :- এই পিমত িযিহাকরর েকিোৎেৃ ষ্ট েিয় হলa) যখে দল িা েিীকদর উপর আইে-োেুকের মেয়ন্ত্র্ণ প্রকয়াজে|
b) ধারািামহে িাকি উৎপাদে িা অগ্র মত িজায় রাখা প্রকয়াজে হয় তখে|

4) আজবগ প্রধান ননতৃত্ব:ববফশষ্ট্য:a) এই পিমতকত সেতা েিেিয় েিীকদর মদকে হাত িাম়িকয় র্াকেে|
b) েিী িা অেু ািীরা মেকজরাই লেয মির েকরে েিেযার েিাধাে েকরে এিং েিতা সিা েকরে|
c) একেকত্র সেতা িা অমধেতে া খুি েি েিকয় মেিান্ত গ্রহণ েকরে এিং েিী িা অেু ািীকদর যর্ােম্ভি োধীেতা সদে|
সু ফবধা:a) সেতা অেু ািী িা েিীকদর েকে িন্ধুর িকতা আচরণ েকরে|
b) আকি প্রধাে সেতৃ ত্ব দাকের সেকত্র েিীরা িা অেু ািীরা দেতা ও অমিজ্ঞতা অজেে েরার েুকযা পাে|
c) আকি প্রধাে সেতৃ ত্ব দাকের সেকত্র েিীরা অেু ািীরা সেতার সর্কে েুমিধা িা োহাযয সপকয় র্াকেে|
অসু ফবধা:a) এই পিমতকত সেতা তার েিী অেু ািীকদর উপর অমতমরি মেিে রশীল র্াকেে তাই অকেে েিয় সেতার অিতে িাকে েিীিৃ ে
মেরাপিাহীেতায় িু কত র্াকেে|
b) মেয়মিত েিী সদর িতািত গ্রহণ িা ফলাফল েম্পমেে ত জ্ঞাে আকরাহে েরা সেতার পকে েম্ভি হয় ো|

আজবগ প্রধান ননতৃত্ব ক্খন নবফশ বযবহাযে :- এই পিমত িযিহাকরর েকিোৎেৃ ষ্ট েিয় হলa) েিী িা অেু ামিিৃ ে োজ েরকত সপকর িে অেুিি েকর এিং দল প্রেকল্পর োফলয মেকজকদর োফলয িকল িকে েকর |
b) যখে েিী িা অেু ািীরা দে, অমিজ্ঞ ও মশমেত হয় তখে সিমশ িযিহার হয় এই পিমত|
.............................................

প্রশ্ন:-'বাই ' বলজত ক্ী নবাজ া?

মান 5

উত্তর :যখে সোে প্রমতকযাম তায় সোে এেটি দলকে িা এেটি এেটি িযমি সে অপর এেটি দল িা িযমির তু লোয় এেটি িযাচ েি সখলার অেুিমত সদয়া হয় তখে
সেই দলকে িা িযমি সে প্রর্ি রাউকন্ড সখলা সর্কে অিযাহমত সদয়া হয় একে িাই সদয়া িকল| এই িাই শুধুিাত্র প্রর্ি রাউকন্ডই সদয়া যায়|
.........................................

প্রশ্ন :-ফসফডং পিফত বলজত ক্ী নবাজ া? মান 3
উত্তর:সয পিমতকত িাকলা দেতা সদখাকো দলগুমলকে প্রর্িমদকে ো সখমলকয় পরিতী রাউকন্ড সখলার সচষ্টা েরা হয় িা সখলাকো হয় তাকে মেমডং পিমত িলা
হয়|
........................................

প্রশ্ন:-ক্রীডা ফদবস ফক্?

মান 5

উত্তর:মিদযালকয়র োত্র োত্রীর িকধয িন্ধু েুলি িকোিাি ক়ি সতালার জেয উপিাপো েরা হয়| সোে অঞ্চকলর এেটি মিদযালয় িী়িা মদিে আকয়াজে এর
িূমিোয় অিতীণে হয়| িী়িা মদিে উপলকে সোে অঞ্চকলর এোমধে িাধযমিে ও উচ্চিাধযমিে স্তকরর োত্রোত্রীরা েম্ভিত অেুষ্ঠাকে অংশগ্রহণ েকর র্াকে|
মফরা মদিকে িহু েংখযে োত্র-োত্রী শারীর মশোর েিেেূমচকত অংশগ্রহণ েরকত পাকর এিং মশো প্রমতষ্ঠাে গুমলর িকধয েুেম্পেে প্রমতমষ্ঠত হয়| এই মেমদে ষ্ট
মদেকেই িী়িা মদিে মহকেকি অমিমহত েরা হয়|

......................................

প্রশ্ন:- অন্তঃপ্রাচীর প্রফতজযাফগতা ফক্?

মান 3

উত্তর:'ইন্ট্রািুরাল' শব্দটি দুটি লযাটিে শকব্দর েিন্বকয় ঠিত| যার প্রর্ি শব্দ 'ইন্ট্রা' িলকত সিািায় মিতকর িা িকধয এিং অপর শব্দ 'িুরাল' িলকত সিািায় সদয়াল
িা প্রাচীর| এে ের্ায় িলা যায় সয, - সয েিস্ত প্রমতকযাম তা গুকলাকত শুধু িাত্র প্রমতষ্ঠাকের োত্র-োত্রী িা প্রমতমেমধরা অংশগ্রহণ েকর এিং প্রমতষ্ঠাে চার
সদয়াকলর িকধয িা মিতর েংঘটিত হয় তাকেই অন্তঃপ্রাচীর ইন্ত্র্িুরাল েকম্পটিশে িকল|
........................................

প্রশ্ন:- বফহ প্রাচীর প্রফতজযাফগতা বা এক্সট্রামু রাল ক্জম্পটিশন বলজত ক্ী নবাজ া?

মান 3

উত্তর:'এক্সট্রািুরাল' শব্দটি দুটি লামতে শকব্দর েিন্বকয় ঠিত| যার অর্ে হকলা 'এক্সট্রা' অর্োৎ অমতমরি িা িামহর এিং অপরটি হকলা 'িুরামলে' অর্োৎ সদয়াল
প্রাচীর| এে ের্ায় সয েিস্ত প্রমতকযাম তা প্রমতষ্ঠাে চার সদয়াকলর িকধয েং ঠিত ো হকয় দুই িা তকতামধে প্রমতষ্ঠাে িকধয েংঘটিত হয় তাকে িমহ প্রাচীর
এক্সট্রািুরাল েকম্পটিশে িকল|

......................................

প্রশ্ন:- অন্তঃপ্রাচীর প্রফতজযাফগতার উজেশয ও গুরুত্ব সম্বজে যা োজনা নলখ|

মান 10

উত্তর:অন্তঃপ্রাচীর প্রফতজযাফগতার উজেশয:1) সখলার মিমিন্ন মেয়ি োেুে েম্পকেে োত্র-োত্রী তর্া মশোর্ীকদর অমিমহত েরা|
2) োত্র-োত্রীকদর সেতৃ ত্বদাকের গুণািলীর মিেমশত হিার েুকযা েকর সদওয়া|
3) প্রমতকযাম তার িাধযকি প্রমতিািাে সখকলায়ারকদর মচমিত েরা ও িমহ প্রাচীর প্রমতকযাম তার জেয িাকলা িাকি বতমর েরা |
4) প্রমতকযাম তার িাধযকি মশোর্ীকদর শারীমরে মিোকশর োকর্ োকর্ িােমেে প্রাকোমিে ও সিৌমধে মিোশ োমধত েরা|
5) অন্তঃপ্রাচীর প্রমতকযাম তার িাধযকি অিের েিয় এর েদ্বযিহার েরা |
গুরুত্ব:1) মিমিন্ন দকলর সখকলায়ারকদর আত্মপ্রোকশ োহাযয েকর|

2) োত্র-োত্রীকদর মিকোদকের সশ্রষ্ঠ িাধযি হল অন্তঃপ্রাচীর প্রমতকযাম তা|
3) োত্র োত্রীকদর িােমেে তর্া প্রাকোমিে িারোিয রোয় োহাযয েরা|
4) পমরচালেকদর প্রমত আেু তয েম্মােকিাধ িয়স্ককদর প্রমত শ্রিা ইতযামদ িােমেে মিোশ ঘকট|
5) দুমিন্তা িােমেে চাকপর িুমি ঘটায়|
6) োত্র-োত্রীকদর েুোকিযর জেয এর প্রকয়াজেীয়তা অপমরেীি|

...................................

প্রশ্ন:- বফহ প্রাচীর প্রফতজযাফগতার উজেশয ও গুরুত্ব সম্বজে যা োজনা নলখ|

মান 10

উত্তর:বফহ প্রাচীর প্রফতজযাফগতার উজেশয:1) এই প্রমতকযাম তায় মিদযালকয়র িাোই েরা মশোর্ীরা অংশগ্রহকণর েুকযা পায়|
2) এই প্রমতকযাম তায় সখকলায়ারকদর োফলয মশো প্রমতষ্ঠাে স ৌরি িৃ মি েকর|
3) মশো প্রমতষ্ঠাে শারীর মশোর েিেেূমচর গুরুত্ব িৃ মি পায়|
4) িমহ প্রাচীর প্রমতকযাম তায় মশোর্ীরা তাকদর সেরা দেতা তু কল ধরার েুকযা পায়|
5) এই প্রমতকযাম তায় মশোর্ীরা মিমিন্ন মিদযালকয়র অকচো-অজাো মশোর্ীকদর োকর্ িন্ধুত্বপূণে েম্পেে ক়ি সতাকল|
6) িী়িাকেত্র প্রোমরত েরকত োহাযয েকর|
বফহর প্রাচীর প্রফতজযাফগতার গুরুত্ব:1) মিদযালকয়র োত্রোত্রীরা তাকদর দেতা প্রদশেকের েুকযা পায় এিং মেকজকদর দেতা িাে ও অিিাে েম্পকেে অি ত হওয়ার েুকযা ঘকট|
2) সখকলায়ারকদর সেতৃ ত্ব এিং সখকলায়ার েুলি গুেগুমলর মিোশ ঘকট|
3) এই পিমতকত পরস্পকরর সিলাকিশার িাধযকি ঐেযিি ও োিামজেতা সিাধ জাগ্রত হয়|
4) িমহর প্রামচর িী়িা প্রমতকযাম তায় সখকলায়ারকদর োফলয মিদযালকয়র স ৌরি িা়িাকত োহাযয েকর|
5) প্রমতকযাম তায় অংশগ্রহকণর িাধযকি মশোর্ীরা প্রমতকযাম তা পমরচালো েংিান্ত মিষকয় উিকরাির জ্ঞাে লাি েকর|
6) িমহর প্রাচীর প্রমতকযাম তায় অংশগ্রহকণর িাধযকি মশোর্ীকদর শৃঙ্খলা সিাধ, িােমিে িূলযকিাধ, োিামজেতা সিাধ, েহকযাম তা, েহিমিেতা, আেু তয,
িযমিত্বকিাধ প্রিৃমত িােমিে গুকণর মিোশ ঘকট|
7) মিমিন্ন প্রমতষ্ঠাকের সেরা সখকলায়ারকদর িকধয প্রমতকযাম তা গুমল অেুমষ্ঠত হয় সেই োরকণ প্রমতকযাম তার উৎেষেতা িৃ মি পায়|

...............................

প্রশ্ন:- ট্রাক্ ও ফিল্ড ইজিন বলজত ফক্ নবাজ া এবং ইজিজের নাম নলখ|

মান 5

উত্তর:ট্রাক্ ইজিে:- সয েিস্ত প্রমতকযাম তা মেমদে ষ্ট ট্রাকের িকধয অেুমষ্ঠত হয় তাকে ট্রাে ইকিন্ট িকল| সযিে 100 মিটার 200 মিটার 400 মিটার 800
মিটার 1500মিটার সদৌ়ি ইতযামদ.
ফিল্ড ইজিে:- সয েিস্ত প্রমতকযাম তা মেমদে ষ্ট ট্রাকের িকধয ফাৌঁো অংকশর মফকে িা িাকে অর্িা মেমদে ষ্ট সেিকর অেুমষ্ঠত হয় তাকে মফে ইকিন্ট িকল |
সযিে -হাইজাম্প লংজাম্প জযািমলে সরা ইতযামদ |
..........................

প্রশ্ন:- এক্টি আদশে ট্রাজক্র ফক্ ফক্ ববফশষ্ট্য লক্ষয ক্রা যায়?

মান 5

উত্তর:1) ট্রাকের সিাট দূরত্ব অিশযই 400 মিটার হকি|
2) ট্রােটিকে অিশযই হকত হকি উির-দমেণ মদে িরাির|
3) ট্রাকে আটটি সলে র্ােকত হকি |
4) প্রমতটি সলকের চও়িা1.22 মিটার হকত হকি|
5) সলকের লাইে িারমেং 5 সেমি. সর্কে সিমশ হকি ো|

.........................

প্রশ্ন:- ননতৃ ত্বদান ও ক্াযে ক্রজমর নীফত সম্বজে আজলাক্পাত ক্জরা!

মান 10

উত্তর:োযেেরী ও উৎেৃ ষ্ট সেতৃ ত্বদাকের অকেে েংজ্ঞা ও তর্য আকে |প্রকতযে সেতা োফলয পাওয়ার জেয মেজে অেৃ মিি ও অমদ্বতীয় েীমত এিং প্রণালী িযিহার
েকর র্াকেে | প্রেৃ ত সেতৃ ত্বদাকের মেেু রহেয সে উকপো েরা যায় ো, এগুমল সেই সেতৃ ত্বদাকের েীমত িলা হয় | আদশে সেতা হওয়ার জেয মেেমলমখত
েীমতেিূহ পালে েরা উমচত -

1) ননতৃত্ব হল এক্টি আচরণ, অবস্থ্া বা পদ নয় :- সেতা হকলা তারা যারা মেিান্ত গ্রহণ ও তার িাধযকি পমরিতে ে েংঘটিত েরার দাময়ত্ব গ্রহণ েকরে|
সেতা হল এিে এেজে িযমি মযমে অেযােয িযমিকদর এিে িাকি শমিশালী েকরে যাকত তারা মেকজকদর েকিোচ্চ শমি েম্বকন্ধ ওয়ামেিহাল হে| িােুষ
তাকদর সেতাকদর িকোেয়ে েকরে | সেতারা তাকদর আচরণ, িকোিাি ও োকজর িাধযকি িােুকষর োকে সপৌৌঁোকো এিং িােুষ তাকদর িূলযায়ে েকরে |
তাই সেতৃ ত্বদাকের অেযতি েীমত হকলা- মেকজর পদ আৌঁেক়ি ো সর্কে, মেকজর অিিাকে িগ্ন ো সর্কে, িাস্তিিাদী আচরণ রপ্ত েরা|
2) মানু র্জক্ প্রিাফবত ক্রার সজবোত্তম পথ হজলা উদাহরণ স্থ্াপন বা ক্ষমতা স্থ্াপন ক্রা :- প্রকতযে সেতা তার দকলর োকে ফলাফল সপকত চায় |
এেটি েহজ েতয হকলা অেু ািী িা দকলর েদেযকদর োকে মেকজকে উদাহরণ মহকেকি তু কল ধরকত হকি | সেতার েকিোৎেৃ ষ্ট প্রদশেকের ধরণ েিেিয়
গুরুত্বপূণে মেন্তু তার উন্নয়কের ধারা সযে স্তব্ধ ো হয় | অেু ািীরা প্রকতযকে এই সেতাকে েি েিয় ও েিে িুহূতে অেুেরণ েকর মেন্তু েঠিে েিয় িা মিপকদর
েিয় সেই সেতাকে সেউ সেক়ি যায়ো সয মেকজ োজ েকর এিং অেু ািীকদর আত্মমিশ্বাে জাগ্রত েকর |
3) ননতৃত্ব মাজনর প্রিাব বা ছাপ বতফর ক্রা :- ইমতহাকে মিমিন্ন িহাে সেতাকদর ের্া িলা হকয়কে এিং লেয েরকল সদখকত পাওয়া যায় এেটি মিষকয়
েেকলই অমিন্ন; মিষয়টি হকলা জেোধারণ তর্া েিাকজর উপর প্রিাি িা চাপ বতমর েরা | সেতৃ ত্ব িাকে শুধু লেয মির েরা এিং দকলর লেয পূরণ েয় |
োিামজে যুিকেকত্র ল়িাইকয় োপ রাখাই প্রমতিািাে সেতার অেযতি োজ |
4) সঠিক্ ও সময় উপজযাগী ফসিান্ত গ্রহণ :- সেতা মহকেকি এেজকের উমচত েঠিে উপাকয় েিেযার েিাধাে, েঠিে মেিান্ত ও েঠিে পমরেল্পো গ্রহণ
েরা |
5) ক্থা ক্ম ক্াে নবফশ :- এটি এেটি েীেৃ ত েতয সয ের্া সিমশ িকল োজ েি েকর তা ফলদায়ে হয় ো | িােুষ যা সদকখ তার প্রিাি যা শুকে তার
প্রিাি সর্কে অকেে সিমশ হয় | তাই সেতাকে েি েিয় োজ সদখাকত হয় | েীিাহীে ও িূলযহীে িিিয সরকখ মেকজর ও অপকরর িূলযিাে েিয় েষ্ট েরা
উমচত েয় | পমরেল্পো উপলমব্ধ েরার পর; এেটি মিষকয় মেমিত েরকত হকি সয দকলর েেল েদেয সযে োকজর প্রমত সপ্রষণা লাি েকর
6) নক্ৌশলগত দক্ষতা :- সেতা মহকেকি প্রকতযকের জাো উমচত তার মেকজর োজ মে ? ও তার অধস্তে মশোর্ী িা েিেচারীকদর মে দাময়ত্ব | মেকজা
সেৌশকল তা েম্পন্ন েরাই আদশে সেতার সেৌশল ত দেতা িকল মিকিমচত হয় |
7) ফনজেজক্ োনা ও ফনজের উন্নফত সাধন :- মেকজকে জাোর জেয মেকজর েিেদেতা সিািা অমত অিশয প্রকয়াজে | মেকজ উন্নমত োধে েরার জেয
মেজে গুণািলীর প্রকয়াজেীয় উন্নমত োধকের প্রকয়াজে, যা অজেে েরা যায় মেজে পেে-পােকের দ্বারা আত্মেিীো এিং অকেযর েকে আকলাচোর দ্বারা |
েকিোপমর মেতযেতু ে ধারণা ও প্রযুমির েকে মেকজকে িামেকয় সেয়ার েিতা মেজে উন্নমত োধকের সোপাে |
8) িুল নমজন ননয়ার ক্ষমতা :- যমদ েি োকজই িেৃ ণিাকি িুল শূেয িাকি েংঘটিত হয় তকি দকলর েদেয তর্া সেতার েেিতার মিষকয় মিকেষণ েরা
েম্ভিপর হয় ো| িুল হল োকজর এেটি মেমদে ষ্ট অংশ যা োজ েরকল হকতই পাকর এিং এই োজ যারা েংঘটিত েরকেে িা যার মেকদে কশ েংঘটিত হকচ্ছ
মতমে তার োকজর িুল সিকে সেয়ার মিরল গুকণর অমধোরী হে তকি মতমে েেকলর সচকয় সিমশ জ্ঞােী িকল প্রমতপন্ন হে |
9) মানু জর্র সজে নযাগাজযাগ স্থ্াপন :- মেমদে ষ্ট লেয এিং দেতা র্ােকলও এেটি ফাৌঁো ঘকর িকে এো এো সেতৃ ত্ব চালাকো যায় ো | সেতৃ কির অর্ে
হকলা অকেযর েকে সযা াকযা িাপে েরা, অেযকে প্রিামিত েরা এিং েংমেষ্ট র্াো | ফলদায়ে সেতৃ কত্ব মিমি হকলা েংকযা িাপে িূলে মেপুণতা |
এেজে সেতা যমদ ধারািামহেিাকি িােুকষর েকে উন্নয়ে ঘটায় তকি তার মিস্ময়ের ফলাফল সদখা যায় |
10) এক্তাই শফি :- প্রকতযে সেতার গুরুত্বপূণে েম্পদ হকলা তার দল িা স াষ্ঠী | সেতার উমচত দকলর িেকলর জেয মেকজর শমিকে উজা়ি েকর সদওয়া
এিং প্রমতমেয়ত এেতার উপর সজার সদওয়া| দকল িােে ধরকল অকেে ি়ি িাকপর সেতার পকেও তার হাল ধরা েম্ভি েয় দল ত শমি িৃ মি েরার জেয
সেতা েিেদাই দূরদৃমষ্ট প্রকয়া েকরে |
11) প্রাজক্ষাফিক্ নবাধ এবং ফনঃস্বাথে তা :- সেতার সিাধ, িয়, সলাি-লালো, ঘৃণা, োর্েপরতা প্রিৃমত আচার-আচরণ েংযত েরার েিতা র্ােকত
হকি | িাকলা সেতাকে শারীর মশোর সেতৃ ত্ব সদয়ার জেয িহু োর্ে মিেজেে মদকত হয় | তার ের্ািাতে া, চালচলে, সপাষাে-পমরচ্ছদ, িাচেিমে, সস্নহ ও
িাকলািাোর িকধয মদকয় মশোর্ীকদর সেতৃ ত্ব মদকয় েঠিে পর্ সদমখকয় এম কয় মেকয় সযকত হকি |
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