
এই পাঠটি উপকরণ তৈরী করররে “সু্ক লগ অফ রস্নার া” 
 

নাম “আমরা ল রেরাই লক আমারের মস্তিষ্ক?” 

সারাাংশ আমরা লকন্তু আমারের মস্তিষ্ক ম্পরকে তৈম  লকেুই োল   া। অথচ আমারের েীবর র বলকেুই ল য়ন্ত্রণ করর এই মস্তিষ্ক।  

মূল উজীব্য “তয মস্তিষ্ক ল রের ীমা া োলশরয় তযরৈ পারর ৈারক আর কখর া লপের  ৈাকারৈ য়  া”- এবািে আইন্সিাই . 

ব্য়স ১১-১৪ বের অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা ২৪-৩২ 

ধাসমূহ এব্াং 

সময় 

অাংশগ্রহণকারীদের কাজ শশক্ষদকর/শরচালদকর কাজ প্রদয়াজনীয় সামগ্রী 

১। লবয়বস্তুর 

পলরলচলৈ , ১০ লমল ি 

লভলিও তেখাাঃ 
(https://www.youtube.com/watch?v=XSzsI5aGcK4  , 

এটি উোরণ রৈ পারর, লকন্তু ললক্ষক চাইর তযরকা  

লভলিও তেখারৈ পারর ।  

লবয়বস্তুর ারথ পলরলচৈ করার া , মৈামৈ 

গ্রণ।  

কম্পম্পউিার, যাপিপ, 

তরারেক্টর ইৈযালে 

২। মস্তিরষ্কর লবরয় 

লকেু ৈথয 

রাথলমক জ্ঞা  অেে , পারঠর ১ম অংরলর ৈয লমথযা 

যাচাই। েীয় কায েক্রম “অবািব এবং বািব” এ 

অংলগ্রণ  

মস্তিরষ্কর লবলভন্ন ৈথয ম্পরকে পলরলচৈ 

করার া। েীয় কায েক্রম “অবািব এবং 

বািব” পলরচা া করা। 

(ংযুক্ত অ ুরেে দ্রষ্টবয)  

ংযুক্ত অ ুরেে দ্রষ্টবয 

৩। লকভারব 

আমারের মস্তিষ্ক 

আররা ভা করা 

যায়- বযবালরক 

কাে ,১৫ লমল ি 

তোশায় তোশায় ভাগ রয় যারব, ৈারপর ক্রমা ুযায়ী 

“তেই  লফির ” এর লবলভন্ন অ ুলী  কররৈ 

থাকরব।  

অ ুলী  এবং মৈামৈ গ্রণ পলরচা া 

করা। লবয়বস্তুাঃ লকভারব বসু্তি বাশার া 

যায়।  

কম্পম্পউিার, যাপিপ, 

ররেক্টর, লবলভন্ন তগম এর 

ে য ররয়াে ীয় ামগ্রী, 

তগাকধাধা 

৪। মূ কথা লকভারব মস্তিরষ্কর ক্ষমৈা বাশার া যায় ত বযাপারর 

ল রেররের মরধয আরাচ া। তল করার পূরব ে মূ 

কথা আরাচ া। 

তল পব ে পলরচা া করা।  

াদের উদেশযঃ  এধরর র পাঠ অংলগ্রণকারীরের মস্তিষ্ক ম্পরকে মোর মোর ৈথয ো রৈ াাযয কররব, মস্তিষ্ক লকভারব েীবর র ক তক্ষরে 

গুরুত্বপূণ ে ভূলমকা পা  করর ৈা ভাভারব বুঝরৈ পাররব এবং লক লক করএ মস্তিষ্করক আররা লস্তক্তলাী করর তৈাা যায় ৈা ো রৈ পাররব। 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XSzsI5aGcK4


খেল াঃ  "মস্তিষ্কের ব্যাপারে কিছু সত্য ব  ভুল”» 

খেলার নিয়ম : প্রনিযোগীযের আন্দাজ করযি হযে খে মস্তিযের েযাপাযর নিযের খকাি খলোটি 

সটিক এেং খকািটি ভুল। উপস্থাপক খেযকাি একটি লাইি পযে খ ািাযেি, এরপর 

প্রনিযোগীযের উত্তর গ্রহণ করযেি এেং এরপর নিযজই সটিক উত্তর েযল িার েযােযা নেযেি। 

খগমটি েলগি অথো েযস্তিগি খেযকািভাযে পনরোলিা করা খেযি পাযর। প্রনিটি সটিক 

উত্তযরর জিয প্রনিযোগী এক পযয়ন্ট কযর পাযেি। সেযথযক খেন  পযয়ন্ট প্রাপ্ত প্রনিযোগী 

অথো েল জয়ী হযে।  

১। আমরা নিযজরা নিযজযের সুেসুনে নেযি পানর িা। -সিয 

  

েযােযাাঃ মািুযের মস্তিে নেনভন্নধরযির েনহরাগি সংস্পয ের প্রনি সংযেেি ীল থাযক 

োযি আত্মরক্ষা খথযক শুরু কযর অিযািয কাযজ সাো প্রোি করযি পাযর। এজিয 

নিযজযক নিযজ স্প ে করযল সুেসুনে খেয়ার অিুভূনি হয় িা নকন্তু অিয খকউ স্প ে 

করযল হয়।  

 

২।মািুে িার মস্তিযের মাত্র ১০  িাং  েযেহার কযর।-ভুল 

ব্যাখযাাঃ খুব্ জনপ্রিয় হললও এই কথাটি সত্য নয়। ব্াস্তলব্ আমরা িায়ই আমালের 

মস্তস্তলের শত্ভাগ সামথয্ ব্যব্হার কপ্রর। প্রব্প্রভন্ন গলব্ষণায় িমাপ্রণত্ হলয়লে যে, এমনপ্রক 

খুব্ স্বাভাপ্রব্ক সহজ কাজকলমও্ আমালের মস্তস্তলের িায় সব্গুললা অংশ কাজ কলর।  

 

৩। হাই তু্ললল ঘুম ঘুম ভাব্ যকলি োয়- সত্য  

ব্যাখযাাঃ হাই তু্লললই অলনলক মলন কলরন এিা ঘুম আসার লক্ষণ। প্রকন্তু এিা আসলল 

আমালের ভালভালব্ যজলগ উঠলত্ সাহােয কলর। হাই যত্ালার মাধ্যলম আমরা অপ্রত্প্ররক্ত 

পপ্ররমালণ অস্তিলজন প্রনশ্বালসর সালথ গ্রহণ কপ্রর ো মস্তস্তেলক সলত্জ করলত্ সহায়ত্া 

কলর।  

৪। অন্ধ মানুষ কালন যব্প্রশ শুনলত্ পালরন।- ভুল  

ব্যাখযাাঃ গলব্ষণায় যেখা প্রগলয়লে যে অন্ধ মানুলষর শ্রব্ণ ক্ষমত্া অনযানয সাধ্ারণ মানুলষর 

মত্ই। প্রকন্তু,ত্ালের শ্রব্ণত্ন্ত্র অনয সব্ার যথলক যব্প্রশ উন্নত্ থালক। অথ ্াৎ ত্ারা খুব্ দ্রতু্ 

যকান ব্ালকযর অথ ্ ধ্লর যেললত্ পালরন, অথব্া যকান একটি শলের উৎস যকাথায় এিা 

ব্ুঝলত্ পালরন।  

৫। কম্পিউিার যগমস যখলার মাধ্যলম একইসালথ অলনকগুললা কাজ একসালথ করলত্ 

পারার সক্ষমত্া তত্রী হয়।  

ব্যাখযাাঃ একইসালথ অলনকগুলা কাজ একসালথ করা অথব্া মাপ্রিিাপ্রকং করার সক্ষমত্া 

রপ্ত করার সব্লথলক ভাল উপায় হল কপ্রপউিার যগমস ব্া প্রভপ্রিও যগমস। যেমন, শুটিং 



যগমগুললালত্ প্রব্প্রভন্ন প্রেক যথলক আসা শত্রু যের প্রেলক নজর রাখলত্ হয় এব্ং ত্ালের 

যমাকালব্লা করলত্ হয়। যগমস আমালের মলনালোগ একীভূত্ করলত্ এব্ং খুব্ ত্াড়াত্াপ্রড় 

যকান অব্স্থার পপ্ররব্ত্ল্ন িপ্রত্স্তিয়াশীল হলত্ সাহােয কলর।  

 

৬। োর মস্তস্তলের আকার েত্ ব্ড় যস ত্ত্ ব্ুস্তিমান।- ভুল 

ব্যাখযাাঃ মস্তস্তলের আকালরর সালথ ব্ুস্তিমত্তার যকান সিকই্ যনই। অব্শয প্রব্জ্ঞানীখের  

ভাষযমলত্, ব্ুস্তি প্রনভর্ কলর প্রনউরলনর সংলোগগুপ্রলর উপর। এই প্রনউরলনর সংলোগ েত্ 

যব্প্রশ হলব্ যসিা ব্ুস্তিমত্তায় ত্ত্ যব্প্রশ িভাব্ যেলল।  

 

৭। শরীরচচ্া করলল মস্তস্তে ভাল থালক।– সত্য  

ব্যাখযাাঃ প্রনয়প্রমত্ যখলাধ্ুলা মস্তস্তলের মলধ্যকার োকা জায়গা গুললালক ব্ৃস্তি কলর োলত্ 

অস্তিলজন এব্ং গরলুলকাজ ব্হন করা সহজ হয়। পুলব্ ্ যখলাধ্ুলা করলত্ন এমন ব্য়ক 

মানুলষলের মলধ্য মানপ্রসক অসুস্থত্া খুব্ই কম যেখা োয়। কােক্র েলােললর জনয িপ্রত্ 

সপ্তালহ কলয়কব্ার আধ্াঘন্টা কলর যখলাধ্ুলা ব্া শরীরচচ্া করা উপ্রচত্।  

৮। মানুলষর মস্তিযের কাজ করযি একটি খরনিজাযরিযরর োল্ব খথযকও কম  স্তি 

প্রযয়াজি হয়।– সিয 

েযােযাাঃ মস্তিযের খকােগুযলার মযধয িথয আোি প্রোি হয় িনেৎ সংযকি এর মাধযযম 

এেং এর জিয মাত্র ১২ ওয়াি  স্তির প্রযয়াজি হয় ো একটি খরনিজাযরির এর োল্ব এর 

 স্তি খথযকও কম।  

 

৯। েুে নেশ্রী খকাি গাি ভুযল োওয়া েুেই কটিি একিা কাজ।– সিয  

েযােযাাঃ মািুযের মস্তিে একিা নিনেেষ্ট কম েপনরকল্পিা নিযয় কাজ কযর। নিিযনেযির 

জীেযি নেনভন্ন কাজ খকমি ক্রমািুোয়ী হয়, এগুযলা সুন্দরভাযে সংরক্ষণ কযর ও খসই 

অিুোয়ী  রীরযক পনরোলিা কযর। মাযেমযধয েুে নেশ্রী খকাি গাযির সুর মস্তিযের 

নিিযনেযির কম েপনরকল্পিার মযধয ঢুযক োয়। িেি খসিা আমরা মাথা খথযক খের করযি 

পানর িা।  

 

১০। ন নক্ষি মািুযের মস্তিযের খরাগ হওযার সম্ভােিা কম।– সিয  

েযােযাাঃ পোযলো সম্পনকেি কাে েক্রম মস্তিযে িিুি টিসুয তিরীযি ভূনমকা রাযে। োযি 

কেযিা খকাি অসুস্থ টিসূয তিরী হযল িিুি গুযলা িার জায়গা েেল করযি পাযর। িিুি 

িিুি কাজকম ে করা মস্তিযের উন্নয়যি সেযথযক খেন  সাহােয কযর। উন্নি মস্তিযের 

অনধকারী এমি কাযরা সাযথ নিয়নমি খোগাযোগ করযলও মস্তিে আযরা ভাল হযি পাযর।  



 

 

 



বুদ্ধি বাড়ান ার উপায় ১: 

বুদ্ধি বাড়াননার সবনেনে ভাল উপায়, যদিও এটা প্রচদলত নয়।ধরা যাে, আপনার 

মাোয় অসাধারণ এেটা আইদিয়া আসনলা।আপনার হানত িুইটট রাস্তা, হয় এটা 

দননের মনন মনন ররনে রিয়া এবং রসটা োনে লাগাননা, অেবা, আইদিয়াটট 

োগনে দলো এবং োনে লাগাননার প্রদতটট ধাপ োগনে দলেনত োো। দিতীয় 

রেনে োেটট আপনার মাোর দভতনর ঢুেনব এবং তা হনব ১ম উপায় রেনে 

অননে দভন্ন। যদিও হনত পানর রয িুই উপানয় োনের ফলাফল এেই। 

এটার োরন হল, যেন আপদন রোনদেছু  দলেনত োনেন তেন রসটা েল্পনায় 

রিেনত োনেন এবং মদ্ধস্তনের রয অংশ আমানির রিেনত সাহাযয েনর ঐ অংশটট 

সচল হয়। এবং মদ্ধস্তনের রবদশরভাগ “োয যেরী রমনমাদর বা সৃ্মদত” অংশ সচল হয়। 

এছাড়াও, যেন আপদন দলেনবন, তেযটট আপনার মদ্ধস্তনে রবদশ পদরমানণ 

দবনেদিত হনব যা মদ্ধস্তনে েটটল োয যক্রম চালনায় পারিশী েরনব। এভানব বুদ্ধি 

বাড়াননার চচযা হনব।   

বুদ্ধি বাড়ান ার উপায় ২: খেলা 

অননে রেলা রনয়নছ যা বুদ্ধি বাড়ানত সাহাযয েনর। সবনেনে োয যের হনে 

রসগুনলা যানত দসিান্ত গ্রহণ েরনত হয় এবং গণণা েরনত হয়। এনেনে সবনেনে 

েনদপ্রয় হল িাবা রেলা। 

িাবা রেলা যুদ্ধি এবং িরূিদশ যতা বৃদ্ধি েনর। এই রেলায় দ্ধেদতনত হনল আপনানে 

শুধু রিনে রিনে চাল দিনলই হনব না, মাোয় অননেদেছু দননয় ভাবনত হনব, অননে 

সম্ভাবয ফলাফল মাোয় রােনত হনব। এভানব এই রেলা আপনানে ভীিণ ভাবানব 

এবং মদ্ধস্তেনে আনরা শদ্ধিশালী েনর তুলনব। 

বুদ্ধি বাড়ান ার উপায় ৩: ধা ধা 

ধা ধা বুদ্ধি বাড়াননার আনরেটট চমৎোর রেৌশল।অনলাইন এবং অফ্লাইনন প্রচুর 

ধা ধা পাওয়া যায়। সবনেনে েনদপ্রয় ধা ধা হনে রুদবে’স দেউব। 

বুদ্ধি বাড়ান ার উপায় ৪: পযাটা ন খেক িং 

আমরা অনননেই প্রদতদিন বারবার দেছু োে েদর। রযমন, বাোনর যাওয়া, োওয়া 

িাওয়া েরা , রগাসল েরা এবং আনরা অননেদেছু। এগুনলা আমানির োনছ 

এতটাই পদরদচত রয, আমরা দেভানব রয োেগুনলা েনর যাদ্ধে তা আমরা অননে 

সময় রেয়াল ই েদর না।মনন হয় রয অননেটা স্বয়ংদ্ধক্রয় ভানবই োেগুনলা েনর 

রফদল আমরা। এগুনলা এমন োে, যানত মদ্ধস্তেনে এেটুও পদরশ্রম েরনত হয় 

না। 



এরেম োে েরার সময়, যদি রোন োরনন স্বাভাদবে প্রদ্ধক্রয়ায় োেগুনলা না 

েরা হয়, তাহনল মদ্ধস্তে বাধয হনব পদরশ্রম েরনত। রযমন, রচাে বন্ধ েনর িরো 

রোলার রচষ্টা েরুন। োে এেই, দেন্ত প্রদতদিননর বাধা ছে অনুযায়ী েরা হনে 

না বনল মদ্ধস্তনে নতুন দেছু োয়গা সচল হনব। ফলশ্রুদতনত মদ্ধস্তনের দনউরনন 

নতুন সংনযাগ  ততরী হনব। 

এরেম তিনদ্ধিন োেগুনলা ছনে বাধা দনয়নম না েনর অনযভানব েরার অননে 

উপায় আনছ এবং তা প্রনয়াগ েরা অননে সহে। যা দেছু আপনার অভযানস রনই 

তা েরার রচষ্টা েরুন এবং েুব দশঘ্রই তার ফলাফল রপনত শুরু েরনবন। 

বুদ্ধি বাড়ান ার উপায় ৫: বলরুম  াচ 

রেলাধুলা েরা বুদ্ধি উন্নত েরার রবশ ভাল এেটট পিদত। দেন্তু বলররুম নাচ (  

Ballroom Dancing)  এই বযাপানর অননে রবদশ োয যের। এধরননর নাচ হয় দবশাল 

রোন হলরুনম রযোনন এেেন সঙ্গীর সানে নাচনত হয় সঙ্গীনতর তানল তানল। 

এরেম নানচর সময় সাব যেদণে নের রােনত হয় দননের নড়াচড়ার উপর। সানে 

সানে সঙ্গীর নড়াচড়ার ও রেয়াল রােনত হয়। মাোয় রােনত হয় সঙ্গীনতর তাল, 

নানচর মূদ্রা, আনগর ও পনরর ধাপসমূহ এবং আনরা অননেদেছু। 

বুদ্ধি বাড়ান ার উপায় ৬: ছকব আ া 

যেন আপদন ছদব আনেন , আপনার মদ্ধস্তে এেই সানে অননেগুনলা অংশনে 

সদ্ধক্রয় েনর যানত আপদন োেটা টিেমত রশি েরনত পানরন। অবশযই এর েনয 

আপনানে দপোনসা হনত হনব না। আপদন যা েুদশ তাই আেনত পানরন। রযমন 

রোন ক্লাস অেবা রলেচার শুননত শুননত বিার মুে এনে রফলা! যদিও ক্লানস 

দশেনের েো মন দিনয় রশানাই উত্তম! 

বুদ্ধি বাড়ান ার উপায় ৭: প্রকিক্ষণ 

বুদ্ধি বাড়াননার এেটট অসাধারণ উপায় হল প্রদশেণ। রযনোন িেতা দশেনত শুরু 

েরুন। রযমন দবনিদশ ভািা দশো অেবা রোন বািযযন্ত্র। এভানব আপনার মদ্ধস্তে 

নতুন তেয সংগ্রহ এবং তা োনে লাগানত পারিশী হনব।  

বুদ্ধি বাড়ান ার উপায় ৮: িরীরচচনা 

শরীরচচযা, রযমন, ভানরানত্তালন, রিৌড়াননা, িদড় টানা ইতযাদি, এগুনলা সরাসদর 

মদ্ধস্তনে রোন প্রভাব না রফলনলও এেটু দভন্নভানব অবশযই প্রভাব রফনল। েদেত 

আনছ এই োেগুনলা েরার সময় মদ্ধস্তনে দনউনরাদফদলে রেইন ফযাক্টর নামে 

এে পিাে য উতপন্ন হয়। এটা এে ধরননর রপ্রাটটন যা দনউরন এর উন্নয়নন সাহাযয 

েনর যা দেনা আমানির মদ্ধস্তনের অনযতম প্রধান অংশ। 



তাহনল, রিো রগল রয শরীনরর রপদশ দিনয় হওয়া োেও আমানির বুদ্ধিবৃদত্তে 

উন্নয়ন ঘটানত সেম। যদিও এই পিদতটট সরাসদর রোন ভূদমো পালন েনর না 

দবধায় শুধুমাে এই পিদত অবলম্বনন েুব রবদশ ভাল ফল পাওয়া সম্ভব নয়। 

তারপর ও এই পিদত টট অনযানয সেল পিদতগুনলার োয যেমতা বাদড়নয় দিনত 

পানর। 



গগোকধোধো 

  



 

অনুলীন 

১। যত কম সময়ে সম্ভব, ১০০ গেয়ক ১ য যন্ত উয় ো ক্রয়ম লখ। 

 

২। গযয়কোন একট  বর্ য বোছোই কর এবং ঐ বন য লিয়ে শুরু হে এমন 

২০ ট  লব্দ ব। প্রলতট  লয়ব্দর ক্রলমক নং সহ ব। 

 

৩। গকোন একট  লব্দ একই মূলবললষ্ট অনযোনয লব্দ বযবহোর কয়র 

বুঝো, গকোন ধরয়নর হোয়তর ইংলগত ছোোই। লব্দগুল কোগয়ে 

লয়খ গেোোে গেোোে এই কোেট  করো গযয়ত োয়র। 


