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বুমভক িঃ 

ন ১৯৫৪। কুভাযী ুরচত্রা রঘাল তখন ১৫ ফছয়যয তরুণী। রকজায়ন তখন রথয়কিআ েয়তা রফয়েয খ। এিআ 
যান্নায ডায়েরযটা তখরন শরু।এয দ ুফছয য়য ভায়েয রফয়ে ে ১৯৫৬ ায়র। ফ যান্নায রযরর এিআ 
ডায়েরযয়তিআ ভা ররয়খ যাখত। িঅভায রফয়ে য়ে ১৯৯২ ায়র। রায়ের রথয়ক রাজা ফারড় রগরাভ রেয়ন 
রচয়।এখন রবয়ফ ার াে। তখনকায রদয়ন রফয়েয়ত থারা ফান, যান্নায ফ রজরন ত্র রভয়েযা রত। 
যান্না ঘয়য মা রকছু রায়গ, ফ ভা রদয়ে রছর। তায ায়থ রদর এিআ যান্নায ডায়েরযটা।   

িঅজ ফ রকছুয ভয়ধয ফয়চয়ে দারভ িঅভায কায়ছ ভায়েয রনয়জয ায়ত ররখা ৬০ ফছয়যয ুযয়না এিআ 
ডায়েরযটা। িয়নক াতা ভররন য়ে রগয়ছ। ররখাগুয়রা বার কয়য ড়া মায়ছ না।তািআ বাফরাভ এটায়ক মত্ন 
কয়য ফািঁরচয়ে যারখ। এটা রম শধু যান্নায রযরর তা নয়ে, এটা ভায়েয সৃ্মরত এফিং এটা রথয়ক ুযয়না রদয়নয 
িয়নক িআন্টায়যরেিং ফযাায জানা মাে।লাট ফছয়যয ভয়ধয যান্নায দরুনোয়ত কত রকছু ধীয়য ধীয়য ফদয়র রগয়ছ। 
উননু কড়ািআ ররয়নাড়া রথয়ক রপ্রায কুকায, রভয়েয, গযা িয়বন িঅয এখন ভািআয়রাওয়েব িয়বন। ঘী 
রথয়ক রযপািআন্ড রতর। ভরুড়য গুিঁয়ড়া রথয়ক রেড রাম্ব। িঅফায ফািংরা বালাটাও (রররখত এফিং করথত) কত 
ফদয়র রগয়ছ।  

ডায়েরয টা রিআ ফদয়র মাওো ভেয াক্ষী। 

 

ুনশ্চ - ডায়েরয টা ফািংরায়তিআ ররখরাভ। ফরকছু িআিংরযরজয়ত ঠিক বার কয়য িনফুাদ কযা মােনা। তাছাড়া 
য়েয়তা একরদন িঅভায রভয়েযা ফািংরা বালাটা রয়খ এিআ ডায়েরযটা ড়য়ফ – এিআ িঅাে থাকরাভ। 

  

  



 

রেমসম  ভ ছ 
 

কিআ ভ ছছে লছফদ ন 
িঅয়গ খুফ নযভ কয়য কিআ ভাছ রবয়জ নাও। য়য রখারায়ে ঘী রদয়ে রতজাতা , গযভ ভরা, রপািঁড়ন রদয়ে 
িঅদা রিঁোজ ফাটা, রঙ্কা রদু ফাটা, ননু এফিং রভরষ্ট রদয়ে রবয়জ জর দাও। নাভাফায িঅয়গ রকছু িঅভর 
ফাটা রদয়ফ। না য়র বাজফায ভে রতিঁ তুর রগারা একটু রদয়ফ। নাভাফায ভয়ে রকরভ ফাটা রদয়ফ।  

ম িংড়ীে রদ  মিঁয় জ   
িঅয়গ রচিংড়ী ভাছ রছাট রছাট কয়য রকয়ট ধুয়ে িল্প ননু রদু ভারখয়ে যাখ। এধায়য কড়ায়ে ঘী রদয়ে ভাছ 
গুরর রপয়র দাও। তাযয িল্প নাড়া চাড়া কয়য জর রঢয়র দাও। জর পুটয়রিআ রিঁোজ পারা পারা কয়য 
রকয়ট ও কড়ািআশিঁটি ছারড়য়ে রপয়র দাও। তাযয ননু রচরন রঙ্কা ফাটা রদয়ে জর ভয়য রগয়র নারফয়ে যাখ। 

ভ ছ   থেী  
িআরর ভাছ চাকা চাকা  কয়য কুয়ট নাও। গযভ বাত নারভয়ে তায ভয়ধয গতম  কয়য এক খানা করাাতা 
িথফা রছাট টিরপন কারযয ফাটিয ভয়ধয ভাছ দাও। তায়ত কািঁচা রঙ্কা, যয়ল ফাটা, ননু, রতর রদয়ে  ভাছ 

গুরর রফ বার কয়য ভারখয়ে নাও। রতর একটু রফর রদয়ফ। রদখ রতর না য়ড় মাে। ররদয়ক রক্ষয যাখয়ফ।  

ম িংমড় ভ ছছে ক টছলট 
ফাগদা রচিংরড়য রখারা ছারড়য়ে নাও। রঙ্কা, রদু, ধয়ন,য়িঁোজ ,িঅদা, দিআ, ননু, রভরষ্ট রদয়ে থয়ুড় নাও 
(?)।রচিংরড় ভায়ছয রয়েয রদকটা রকয়ট তাযয থড়ুয়ফ। য়য রডয়ভ ডুরফয়ে রফসু্কট ভারখয়ে বাজ। 

ম িংমড় ভ ছ ব ছে 
প্রথয়ভ রছাট রচিংরড় ভাছ রখাা ছারড়য়ে ধুয়ে রনন। য়য একটা জােগাে রকছু নাযয়কার ফাটা, য়লম ফাটা, 
ননু, কািঁচা রঙ্কা, রতর রদয়ে রফ বার কয়য রভয়খ একটি করাাতাে রকম্বা ঢাকা রদওো ফাটিয়ত ফাও। 
একয়পািঁটা রদু রদয়ফ। 

ভ ছছে  টক (ছলফুে েস মদছয়) 
ভাছ িল্প রবয়জ যাখয়ফ। প্রথয়ভ কড়াে রতর রদয়ে যয়ল ,রঙ্কা রপািঁড়ন দাও। তায়ত ভাছ দাও। জর রদয়ে 
রদু, যয়ল ফাটা, ননু দাও। য়ে রগয়র নাভাফায ভে ররফযু য রদয়ে নাভাও।  

র ন  ভ ছছে ষূ্ট 
রফনা রয়ুদ িভরন রম্বা রটি ভাছ যাখ। য়য িঅদা রিঁোজ চাকা চাকা কয়য রকাট। কড়ায়ে ঘী রদয়ে 
রতজাতা, গযভ ভরা, রগাটা ভরযচ, িঅদা রিঁোজ চাকা গুরর ও দিআ রদয়ে ািঁতরািআফায ভত কয়য ননু রভরষ্ট 
রদয়ে ভাছ রপয়র দাও। জর রদয়ে য য নাভায়ফ। 



দিআ িআমলশ 
িঅয়গ িআরর ভাছ কুয়ট ধুয়ে নাও। তাযয িল্প রবয়জ নাও। এধায়য দিআয়ক খুফ রপটিয়ে যয়লফাটা ,ননু ও 
রভরষ্ট রভরয়ে ভাছগুরর তায়ত ডুরফয়ে দাও। রকউ ফা ঘী ফা রতর চরড়য়ে এিআ রগারা ভাছ পুটিয়ে রনে। 

ম িংমড় ও র ন  ভ ছছে ক িঁ   রক ভম   
িঅয়গ ভাছ রফ কয়য ধুয়ে একটি ায়ত্র যাখ। তায়ত দিআ, ননু, রচরন, রঙ্কা ধয়ন রজয়য রদু িঅদা রিঁোজ 
ফাটা রদয়ে দাও। রখারাে ঘী রদয়ে রতজাতা, গযভভরা রপািঁড়ন রদয়ে ভাছ রপয়র দাও। য থাকয়ত থাকয়ত 
নাভাও। 

ভ ছছে রঝ ল  
ভাছ রবয়জ যাখ। কড়ায়ে রতর রদয়ে তায়ত িঅর,ু রফগুন পারা পারা কয়য কুয়ট রপয়র দাও। কা য়র রদু, 
রঙ্কা, ধয়ন রজয়য ফাটা ও িল্প রযলা ফাটা ননু রদয়ে জর ঢার। িয়ধমক রদ্ধ য়র নাভাও। কড়ায়ে ািঁচ 
রপাড়ন রিঁোজ রদয়ে বাজ। তাযয এিআ রঝার ািঁতরাও। ভাছ রপয়র দাও। ২-৪ ফায পুটয়র নাফাও। 

মফন  রেছল ভ ছ ে ন্ন  – ১ 
রম রকানও ফয়ড়া জায়তয ভাছ প্রথয়ভ রদ্ধ কয়য কািঁটা রফয়ছ রনয়ত য়ফ।ভায়ছয িঅন্দায়জ  দ ুএকটা টভযায়টা 
াভানয িঅদা রিঁোজ, একটা দয়ুটা কািঁচা রঙ্কা, এক রকাো যুন, রকরভ রগাটা কয়েক নাও। খফু রভর 
কয়য ফ কুরচয়ে াভানয ননু, িল্প রচরন, যয়লয গুিঁয়ড়া একটু , রকছুটা রবরনগায ফ এক য়ঙ্গ বার কয়য 
রভরয়ে ভায়ছয য়ঙ্গ রভয়খ রকছুক্ষণ ফায়দ রযয়ফন করুন।  

মফন  রেছল ভ ছ ে ন্ন  – ২ 
িঅধ রকয়রাটাক রচিংরড় না ছারড়য়ে বার কয়য ধুয়ে জর ঝরযয়ে শকয়না কায়ড় ভয়ুছ রনন। ভাছগুয়রা 
তাওোয়ত খুফ নযভ িঅিঁয়চ ঝরয় রনন। ভায়ছয দ ুা ভান বায়ফ রফ ুয়ড় মায়ফ তখন র গুয়রা শকয়না 
কায়ড় ভয়ুছ রনন। ভাছ গুয়রা দয়ুটা ভাঝারয রিঁোজ, দ ুএকটা কািঁচা রঙ্কা ও রযভাণ ভত ননু রদয়ে রফয়ট 
রনন। য়য একটা ায়ত্র রযয়খ দ ুএক রপািঁটা যয়ল রতর রদন।  

মফন  রেছল ভ ছ ে ন্ন  – 3 
কাটা রুিআ ফা রানায ফড় ফড় টুকয়যা , টভযায়টা দটুি , ারত ররফ ুএকটা, িঅদা ও রিঁোয়জয য াভানয 
এফিং ভয়োয়মাগী রকান তযকারয।  

প্রথয়ভ ভাছ ধুয়ে রদ্ধ কয়য নাও। িল্প িল্প জর থাকয়ত িঅদা ও রিঁোয়জয য ও ননুটুকু দাও। এফায 
নারভয়ে িনয ায়ত্র যায়খা। ঝায়রয ভায়ছয ভত ভাখা ভাখা য থাকয়ফ। তাযয রুরচ িনমুােী তযকারয 
রদ্ধ কয়য খুফ াতরা াতরা কয়য কুয়ট ুন্দয কয়য ারজয়ে দাও। ররফযু য ছরড়য়ে দাও। রগারভরযয়চয 
গুিঁয়ড়া ফা কাঞ্চারঙ্কা রদওো চয়র। 

মফন  রেছল ভ ছ ে ন্ন  – ৪ 
রবটরক ভাছ ফ্রািআএয ভত কুয়ট ধুয়ে শকয়না কায়ড় ভয়ুছ ঢাকা য়ভত িঅররুভরনোভ-এয ায়ত্র াত াত 
কয়য াজাও। তায ওয়য কািঁচা রিংকায কুরচ, রভর িঅদা কুরচ, রিঁোজ ও টভযায়টা রগার চাকা কয়য রকয়ট 



ভায়ছয ওয়য ও নীয়চ াজাও। ননু ছরড়য়ে দাও। তাযয দয়ুধয (িঅধরকয়রা ভাছ য়র রৌয়ন এক কা 
দধু) য়ঙ্গ নাভ ভাত্র ভেদা ফা িঅটা রভরয়ে ভায়ছয ওয়য ঢার। দখুানা ভাখন রদয়ে রফক কযয়ত দাও। 
উনয়ুনয ভয়ধয রযয়খ দাও। ভায়ঝ ভায়ঝ রদখয়ফ। ওযটা রারয়চ য়ে রগয়র ফায কয়য রনয়ফ। 

ভুছড় ে ঘণ্ট  
িঅর ুরছাট রছাট কুয়ট নাও। কড়ায়ে রতর রদয়ে রকাটা িঅর ুরপয়র দাও। রদু, রঙ্কা, ধয়নরজয়য ফাটা, িঅদা 
রিঁোজ ফাটা দিআ ননু, রভরষ্ট রদয়ে ভায়ছয ভয়ুড়া রবয়ঙ্গ দাও। জর দাও। রদ্ধ য়র নারভয়ে কড়ায়ে ঘী, 
রতজাতা, রিঁোজ রপাড়ন রদয়ে ািঁতরাও। গযভ ভরা ফাটা ও ভেদা গুয়র রদয়ে নাফাও।  

  ল মদছয় ভুছড় ে ঘণ্ট  
প্রথয়ভ ভাছটা রবয়জ নাও। রিঁোজ রদয়ফনা। ফ ভরা বার বায়ফ কয়ল নাও। চার রকছু রফর রতয়র রবয়জ 
ভরায য়ঙ্গ রভরয়ে নাও। িঅর,ু জর ও ভাছ দাও। নাভাফায ভে ঘী ও গযভ ভরা দাও। 

ভ ছছে ক মলয়  
িঅর ুফড় ফড় কুয়ট যাখ। ভাছ রবয়জ যাখ। কড়াে রতর রদয়ে িঅর ুবাজ। বাজা য়র তায়ত রদু, রঙ্কা, 
ধয়নরজয়য ফাটা, িঅদা রিঁোজ ফাটা, ননু, রভরষ্ট রদয়ে জর দাও। রঝার পুটয়র ভাছ দাও। িঅর ুরদ্ধ য়র 
রঝারটা নাফাও। কড়ায়ে ঘী, রতজাতা, রিঁোজ রপাড়ন দাও। রারয়চ য়র রঝার রঢয়র দাও। নাভাফায ভে 
গযভভরা গুিঁয়ড়া ফা ফাটা রদয়ে নাফাও। 

ভ ছছে ঝ ল 
কড়াে রতর রদয়ে ািঁচয়পাড়ন, রিঁোজ কুয়চা ও একটা রঙ্কা চীয়য দাও। ভাছ বাজা (ফা কািঁচা ঝার কযয়র 
কািঁচা ভাছ) রদয়ে দাও। িল্প রনয়ড় জর দাও। রদু, রঙ্কা, যয়ল ফাটা, ননু দাও। িল্প িল্প রঝার থাকয়ত 
নাভাও। 

রুিআ ভ ছছে ক ুমে 
িঅয়গ ভায়ছ িল্প রদু ননু ভারখয়ে নযভ কয়য রবয়জ কািঁটা রফয়ছ চটকাও। তাযয ভায়ছ িঅদা, রিঁোজ, 
রঙ্কাফাটা ভাখাও। কড়ায়ে ঘী রদয়ে চটকায়না ভাছ রপয়র দাও এফিং দিআ, ননু, রভরষ্ট রদয়ে রফ কয়য রবয়জ 
নাও। ভেদায ভয়ধয যু রদয়ে রফররয়ে ঘীয়ে বাজ। 

ম িংমড় ভ ছছে ক ুমে 
ভাছ রফ কয়য রদ্ধ কয়য চটয়ক রনয়ফ। য়য রতিঁ তুয়রয য, রিঁোজ, ননু, রভরষ্ট রদয়ে বাজ। নাভাফায ভে 
রজয়য গুিঁয়ড়া, গযভভরা গুিঁয়ড়া রদয়ে নাড়য়ফ। ভেদায ভয়ধয ুয রদয়ে রফররয়ে ঘীয়ে বাজ। 

 

 



রেমসম  ভ িংস 

ভ িংছসে   

িঅয়গ রকভা রদু ফাটা রদয়ে তায়ত ননু রদয়ে রদ্ধ কয। তাযয কড়ায়ে ঘী রদয়ে রতজাতা ও রকভা ফাটা 
দাও।তায়ত রকরভ, িঅদা ও রিঁোজ ফাটা দিআ রভরষ্ট রঙ্কা ও ভরযচ গুিঁয়ড়া রদয়ে রফ বাজা বাজা কয়য 
নারফয়ে গযভ ভরা গুিঁয়ড়া রদয়ে রঢয়র যাখ। তাযয িঅরয়ুত ননু, রঙ্কা গুিঁয়ড়া, রগার ভরযচ গুিঁয়ড়া িল্প রদয়ে 
চটয়ক যাখয়ফ। তাযয রডয়ভ ডুরফয়ে  ভরুড় রকম্বা িঅটায গুিঁয়ড়াে ভারখয়ে রতয়র বাজয়ফ। 

ভ িংছসে রে ষ্ট 

িঅয়গ রছরর রচায়ড়য ভািং ফড় ফড় কয়য কুয়ট িল্প রদু রদয়ে রদ্ধ কযয়ত দাও। ভািংয়য ওয চায 
িঅঙুর জর রদয়ফ। রদ্ধ য়র ননু রভরষ্ট রদয়ে ভস্ত জর ভযায়ফ। য়য খুফ টক দিআ, রঙ্কা, িঅদা, রিঁোজ 
ফাটা ও ননু  রভরষ্ট রদয়ে রগারা প্রস্তুত কযয়ফ। রখারায়ে রফী ঘী রদয়ে ভািং গুরর রগারায়ে ডুরফয়ে রবয়জ 
গযভ গযভ রখয়ত রদয়ফ। োণ্ডা য়র বায়রা রায়গ না। 

ভ িংছসে রদ  মিঁয় জ  -১ 

ঠিক রচিংড়ী ভায়ছয রদা রিঁোজায ভত। ভািংয়য রকভা কয়য রনয়ে যািঁরধয়ত য়ে। এয়ত কড়ািআশিঁটি রদয়ত রনিআ। 
একটু রফী ঘী ও রিঁোজ রদয়ত ে। 

ভ িংছসে রদ  মিঁয় জী - ২ 

প্রথয়ভ রিঁোজ ফড় ফড় ডুয়ভা কয়য কাট। তাযয রতয়রয উয ভািং ও রিঁোজ গুরর রদয়ে ঢারকয়ে দাও। 
ভায়ঝ ভায়ঝ নাড়য়ফ।জর মখন ভয়য মায়ফ, তখন রদু, রঙ্কা ফাটা ও রকছু রফর িঅদা রদয়ফ। রছাট এরাচ ও 
ডাররচরন রদয়ফ। রচরন রদয়ফনা। বার কয়য বাজা য়র জর রদয়ফ। রফরররতয়ফগুন রদয়ত ায। ভাখা ভাখা য়র 
নাভায়ফ। 

ভ িংছসে িম্বল 
ফিআ ভািংয়য রদা রিঁোজায ভত। খারর নাভাফায ভে ররফযু য রদয়ে টক কয়য রনয়ত ে।  

ভ িংছসে ষূ্ট  
ভািং  কুয়ট নাও। রিঁোজ ও িঅদা চাকা চাকা কয়য কুয়ট নাও। য়য রখারায়ে ঘী রদয়ে ভািং, রিঁোজ, 
িঅদা ও রগাটা রগারভরযচ রদয়ে কয়ল য়য দিআ, ননু, রভরষ্ট রদয়ে জর দাও। য য থাকয়ত নাভাও। 

ভ িংছসে রঝ ল 
প্রথয়ভ ভািং রফ কয়য ধুয়ে নাও। তাযয ািঁরড়য়ত রতর দাও। রতর গযভ য়ে রগয়র ভািংয়য য়ঙ্গ ভরা 

ভারখয়ে ািঁরড়য়ত দাও। (ভরা – রদু, রঙ্কা,য়িঁোজ, িঅদা, ধয়নরজয়যফাটা ও দিআ)।তাযয ভািংটা কয় 
রনয়ে জর দাও। ভািং রদ্ধ য়ে রগয়র ননু রভরষ্ট রদয়ফ। তাযয এতা রজগায়ে রঢয়র যাখয়ফ। তাযয 
কড়ায়ে ঘী রদয়ে রতজাতা ও রিঁোজ রদয়ে ভািং গুরর রঢয়র রদয়ফ। (িঅর ুমরদ রদয়ত চাও রতা রদয়ফ)। 
নাভাফায ভে গযভভরা ফাটা রদয়ফ।  



ভ িংছসে রক ভম  
ভািংয়য রঝায়রয ভরািআ রায়গ। তয়ফ রিঁোজ ফাটা ও দিআ একটু রফী রদয়ফ। যটা রফ ঘন ঘন য়ফ। 
স্বাদটা একটু টক টক রভরষ্ট রভরষ্ট য়ফ। ািঁৎরাফায ভে রকছু রগাটা রকরভ রদয়ফ। 

ভ িংছসে র ল ও  
িঅয়গ ভািংটা রযিঁয়ধ রনয়ত ে। রফ ঘন য য়ফ। য়য রারাওটায়ত জর রদয়ে রটা পুয়ট উেয়রিআ এিআ যািঁধা 
ভািং দাও। দয়ভ ফরয়ে রফ ঝযঝয়য কয়য রনয়ত য়ে। ভগুীয ভািংয়ত মরদ কয তয়ফ ভািংটা রমন একটু 
ত থায়ক। নায়র রারাওয়েয ায়থ রঘিঁয়ট মায়ফ। 

ভ িংস ব জ   
প্রথয়ভ ািঁরড়য়ত ভািং, রকছু কাটা রিঁোজ, িঅদা, রদু, রঙ্কা, ননু, রভরষ্ট ও রফরররতয়ফগুন রদয়ে রদ্ধ কয। 
মরদ জর দযকায ে তয়ফ গযভ কয়য িঅন্দাজ ভত রদয়ফ। ভািং রদ্ধ য়ে এয়র ও জর ভয়য রগয়র ঘী, 
রতজাতা রদয়ে বাজা বাজা কয়য নাভাও।  

ভ িংছসে (মকভ ে) ক টছলট  
রকভা িঅয়গ রদু রদয়ে রদ্ধ কয়য নাও। রকভা াভানয রফয়ট রনয়ফ। রঙ্কা, িঅদা রিঁোজ ফাটা, দিআ ননু, রভরষ্ট 
রদয়ে রফ চটয়ক নাও। িল্প রফসু্কট রকম্বা ভরুড়য গুিঁয়ড়া ও রডভ দাও। তাযয ায়তয রচয়টাে রফসু্কট গুিঁয়ড়া 
ভারখয়ে চায়ড় চায়ড় কাটয়রয়টয ভত কয়য নাও। রডয়ভ ডুরফয়ে উয়য রফসু্কট গুিঁয়ড়া রদয়ে রতর রকম্বা ঘীয়ে 
বাজ। 

মকভ ে েেক মে 
কড়ায়ে রতর রদয়ে রকভা রপয়র কল। তায়ত রদু, রঙ্কা, ধয়নরজয়য ফাটা, িঅদা রিঁোজ ফাটা, দিআ ননু, রভরষ্ট 
দাও। পুটয়র এফিং িল্প রদ্ধ য়র ডুয়ভা ডুয়ভা িঅর ুরবয়জ রপয়র দাও। রদ্ধ য়র কড়ায়ে ঘী, রিঁোজ , 
রতজাতা রদয়ে ািঁতয়র নাও। নাভাফায িঅয়গ গযভভরা ফাটা রদও। রভটউররয তযকারযও এিআরূ য়ফ। 

মকভ ে ভুগে  
প্রথয়ভ রকভায়ক রদ্ধ কয়য নাও। তাযয এতা কড়ায়ত রতর রদয়ে রকছু রফী রিঁোজ ফাদারভ কয়য বাজ। 
রিঁোজ বাজা য়ে রগয়র িঅদাফাটা, রঙ্কা, যুন, রদু রযভাণ ভত রদয়ে ক। ভরা কা য়র িঅনাজ 
দাও। (পুরকর, ফািঁধাকর, রফন, ভটযশিঁটি , িঅর,ু রকছু রফরররতয়ফগুন)। িঅনাজ কা য়র িল্প জর রদয়ে 
ননু ও রভরষ্ট দাও। রকভা রদয়ে নাড়াচাড়া কয। নাভাফায ভে গযভভরা রদয়ফ। 

মকভ ে ক ফ ফ 
ভািংয়য রকভা, িঅদাফাটা , রঙ্কাফাটা , রিঁোজফাটা, কািঁচা রঙ্কাকুরচ,যয়ল রতর, ননু, রফন ফা রডভ রগারা।  

ভািংয়য রকভা একটি ায়ত্র ননু, িঅদাফাটা,রঙ্কাফাটা,য়িঁোজফাটা,কািঁচা রঙ্কাকুরচ রদয়ে রদ্ধ কয়য রনন। রমন জর 
না থায়ক। রকভা োণ্ডা য়র কাফায়ফয ভত রগার রগার কয়য গয়ড় যাখুন। রডয়ভ ডুরফয়ে রতয়র রার কয়য 
বাজনু। 



ভুেমগে রে ষ্ট  
 ভযুরগ িঅস্ত ছারড়য়ে রনয়ফ এফিং নারড় বুিঁ রড় ফ ফায কয়য রপরয়ফ। ািঁরড়য়ত ভযুরগ রডাফা জর, িল্প রদু 
রদয়ে রদ্ধ কয। রদ্ধ য়র িল্প ননু ও রভরষ্ট রদয়ে ভস্ত জরটা রভয়য রপরয়ফ। এধায়য একটা জায়েগাে দিআ, 
িঅদা, রিঁোজ , রঙ্কাফাটা, রকরভ এফিং গযভভরা ফাটা রদয়ে রগারা প্রস্তুত কয। কড়াে ঘী রদয়ে এিআ 
রগারাে ভযুরগ ডুরফয়ে দাও। রয়তয ভয়ধয রকছু ভরা রদয়ফ। ঘীেয উয ভযুরগ ছাড়য়ফ এফিং িঅয়স্ত িঅয়স্ত 
ওরট ারট কযয়ফ মায়ত রবয়ঙ্গ না মায়ে। মখন ঠিক রকাভমায ভত ভাখা ভাখা য থাকয়ফ তখন নারভয়ে 
রনও। 

রিঁয় ছজে রহ ছসনক মে 
ফড় রফাম্বািআ রিঁোজ রখাা ছারড়য়ে  িঅধািঅরধ কয়য রকয়ট রবতযটা ছুরয রদয়ে খুয়র রপর।ভািং ফা ভায়ছয 
ুয রবতয়য ুয়য ররািআ কয। ঘী ফা রতয়র রবয়জ কাররো যািঁধ।   

 উিঁরুটিে সয নডউিআ   
চয়য ভত রকভাটা কয়য নাও। াউিঁরুটি াতরা াতরা কয়য কাট। দখুানা স্লািআয়জ রবতয রদয়ক িল্প রডভ 
রগারা ভাখাও।তায়ত ভািংয়য ুয রদয়ে রফ কয়য রচয় দাও। রডভ রজাড়া জায়েগায়ে ও দুায় াতরদয়ে 
ভাখাও। রফসু্কট ফা ভরুয গুিঁয়ড়া ভারখয়ে তাওোয়ে রতর রদয়ে িঅয়স্ত িঅয়স্ত রবয়জ থারাে তুয়র যাখ। 

 

মডছভে রেমসম   

মডছভে রডমবল 

রডভ রদ্ধ কয়য ছারড়য়ে িঅধ পারা কয়য কাট। ারয়দ কুুভ ফায কয়য নাও। চয়য ুয়যয য়ঙ্গ রডয়ভয 
কুুভ রদয়ে চটয়ক নাও। রকরভ ফাটা ও গযভভরা রদয়ে নাড়ানারড় কয়য নাভাও। এয য রডয়ভয ভয়ধয 
ুয ঢুরকয়ে িঅয়স্ত চা দাও রমভন রপয়ট না মায়ে। রফরস্কট গুিঁয়ড়া ও রডভ ভারখয়ে বাজ। 

 উরুটিে ভ ভছলট 
াউরুটি াতরা াতরা কয়য রকয়ট নাও। রডভ গুয়র তায়ত ননু, িঅদা রঙ্কা ফাটা, রিঁোজ ফাটা রদয়ে রগারা 
ততরয কয। এিআ াউরুটি রডয়ভ ডুরফয়ে ঘীে বাজ। 

মডছভে ক ুমে  
িঅয়গ রডভগুরর রদ্ধ কয়য নাও। য়য রডভগুরর ছারড়য়ে ডুয়ভা ডুয়ভা কয়য কাট। ভায়ন খুফ চটয়ক রদয়ফ না। 
তাযয চয়য ুয়যয ভত রকরভ, রিঁোজ কুরচ, িঅদা কুরচ রদয়ে বাজ। এরদয়ক ভেদাে িল্প ননু রদয়ে ভাখ 
ও কচুরযয ভত গয়ড় ঘী রদয়ে ফা রযপািআন রতয়র বাজ।  



মডছভে ঝুমেব জ  
িঅর ুও রিঁোজ রু রু কয়য রকয়ট রনন। কড়ািআয়ে রতর চারয়ে িঅর ুও রিঁোজ কুরচ রছয়ড় রদন এফিং 
িঅন্দাজ ভত ননু রদয়ে নাড়নু।এিআগুরর নযভ েয়গয়র একটি রডভ রবয়ঙ্গ ওয ভয়ধয রদয়ে িঅফায নাড়য়ত 
থাকুন। রফ বাজা বাজা য়ে রগয়র নারভয়ে ওয়য রগারভরযচ গুিঁয়ড়া ছরড়য়ে রদন। 

মনে মভষ রেমসম   

ছ ন ে ঝ ল 
ছানা ডুয়ভা ডুয়ভা কয়য রকয়ট রনয়ে িঅর ুপারা পারা কয়য কুয়ট নাও। ছানায ডুয়ভা রত িল্প রদু ফাটা 
ভারখয়ে রতয়র িল্প রার কয়য রবয়জ যাখ। রখারায়ে রতর, ািঁচয়পাড়ন , রঙ্কা রপাড়ন রদয়ে িঅর ুকয়ল রদু, 
রঙ্কা, যয়ল ফাটা রদয়ে জর দাও। য়য ছানায ডুয়ভা রপয়র দাও। ভাখা ভাখা য়র নাভাও। ওয়য কািঁচা 
রতর দাও।  

ছ ন ে ক মলয়  
িঅর ুও ছানা ফড় ফড় কাররোয ভত কুয়ট রতয়র রবয়জ যাখ। য়য রখারাে ঘী রদয়ে রতজাতা রঙ্কা রজযা 
গযভভরা রপািঁড়ন দাও। িঅদা ফাতা, রদু, ধয়ন ফাটা, রজয়য ফাটা, দিআ, ননু, রভরষ্ট রদয়ে রবয়জ িঅর ুও 
ছানা বাজা রদয়ে জর দাও। নাফায ভে গযভভরা গুিঁয়ড়া রদয়ত য়ে। 

ন েছকছলে    
িঅর ুরদ্ধ কয়য চটয়ক যাখ। এধায়য নাযয়কর কুয়য রখারাে ঘী, রতজ াতা, রকরভ, ননু, রচরন রদয়ে 
নাযয়কর রকাযা দাও। রফ ফাদারভ কয়য বাজা য়র নারভয়ে ধয়ন ও রজয়য বাজায গুিঁয়ড়া  িঅল্প কয়য দাও। 
এধায়য িঅর ুরদ্ধয়ত ধয়ন ও রজয়য বাজায গুিঁয়ড়া ,ননু, রচরন, রঙ্কা, ভযীচ গুিঁয়ড়া ও চাযটি ভেদা রদয়ে ভাখ। 
ুয ুয়য চয়য ভত গয়ড় ভেদায রগারাে ডুরফয়ে ভরুড়য গুিঁয়ড়ায়ে ডুরফয়ে বাজ। 

টছলে   -১ 

িঅয়গ করচ টয়রয রখাা ছারড়য়ে রফ কয়য রফয়ট নাও। তাযয কড়ায়ে ঘী রদয়ে এিআ ফাটা টর রপয়র 
রদয়ে িল্প নাড়য়ত থাক। রিং, িঅদা, রঙ্কা ফাটা, রভরষ্ট, ননু ও রকরভ ফাটা রদয়ে রফ কয়য বাজা বাজা 
কয়য নাফাও। এধায়য িঅর ুরদ্ধ কয়য চটয়ক রনয়ে তায়ত িঅদা রঙ্কা ফাটা , রিং, রভরষ্ট,ননু দাও। কড়ায়ে 
রতর রদয়ে এিআ চটকায়না িঅর ুরপয়র রনয়ড় নাও। য়য চ এয ভত গয়ড় িঅযারুয়ট ডুরফয়ে ভরুড়য গুিঁয়ড়া 
ভারখয়ে বাজ। 

টছলে   -২ 

প্রথয়ভ টয়রয ফ রখাা ছারড়য়ে খফু রু রু কয়য কাট। ফড় রিঁোজ (একটু রফী কয়য) রু রু 
কয়য কাট। তাযয়য কড়ায়ে রতর রদয়ে নযভ িঅিঁয়চ রিঁোজ বাজ। বাজা য়র টর দাও। একটু রনয়ড় রনয়ে 
িঅদা ফাটা, রঙ্কা ফাটা, রদু, দিআ, ননু, রভরষ্ট রদয়ে বাজা বাজা য়র নাভাও। উয়য গযভভরা গুিঁয়ড়া দাও। 
িঅরযু য়ঙ্গ রকছু ননু, িঅদাফাটা, রঙ্কাফাটা ও বাজা রিঁোজ রদয়ে চটয়ক নাও। তাযয চয়য ভত গয়ড় 
ফযায়ন ডুরফয়ে বাজ। 



রভ   ে   
রভাচা কুয়ট নাও। মরদ কা য়ে, িল্প ননু রদয়ে রদ্ধ কয়য নাও। তাযয জর রনিংয়ড় চটয়ক নাও। রখারায়ে 
ঘী রদয়ে রতজ াতা, িঅদা, ননু, রভরষ্ট,রিং রদয়ে বাজ। য়ে এয়র রঙ্কা, ভরযচ, গযভ ভরা গুিঁয়ড়া রদয়ে 
রনয়ড় নাভাও। এধায়য িঅর ুরত ননু, রভরষ্ট, রঙ্কা ও ভরযচ গুিঁয়ড়া, এফিং চাযটি ভয়েদা রদয়ে রভয়খ রভাচায যু 
ুয়য চয়য ভত ফযায়ন ডুরফয়ে বাজ। 

কড় িআশিঁটিে   
িঅর ুরদ্ধ কয়য চটয়ক নাও। তায়ত ভরযচ গুিঁয়ড়া, রিং,িঅদা ফাটা, কাররজয়য ও ননু রদয়ে ভেদা রদয়ে ভাখ।                                                                                                        
কড়ািআয়ে ঘী রদয়ে রঙ্কা ও রতজাতা রদয়ে কড়ািআশিঁটি ফাটা দাও। তায়ত রঙ্কা, িঅদাফাটা, রিং, রজযাভরযচ 
ফাটা, ননু, রভরষ্ট রদয়ে রফ কয়য বাজ। বাজা য়র নারভয়ে ানয়ভৌরয গুিঁয়ড়া ও গযভ ভরা গুিঁয়ড়া রদয়ে 
রদয়ফ। িঅরযু ভয়ধয ুয়য ুয়য চয়য ভত গয়ড় রতয়র বাজয়ফ।  

রবমজছটফল   
প্রথয়ভ পুরকর, কড়ািআশিঁটি, ফািঁধাকর রছাট রছাট কয়য কাট। য়য কড়ায়ে রতর রদয়ে রিঁোজ দাও। একটু 
রফর রিঁোজ রদয়ফ। রিঁোজ বাজা য়ে রগয়র ভািংয ভরা রদয়ফ। রফরররত রফগুন রদয়ে ভরাটা রফ কয়ল 
নাও।  তাযয রকরভ ও িঅনাজ দাও। িঅনাজ রফ কয়য কয়ল িল্প জর দাও। নাভাফায ভে উয়য ঘী 
ও গযভভরা রদয়ফ। তাযয চয়য ভত গয়ড় রফয়ন ডুরফয়ে রতয়র বাজ। ুযটা রমন টক রভরষ্ট রখয়ত 
রায়গ। 

মসঙ্গ ড়  
িঅয়গ িঅর ুডুয়ভাডুয়ভা কয়য রদ্ধ কয়য নাও। য়য রখারাে িল্প ঘী রদয়ে িঅর ুরপয়র দাও এফিং ননু রভরষ্ট 
রদয়ে নায়ড়া। য়য য়ে এয়র ভরযচ,রঙ্কা ও গযভভরায গুিঁয়ড়া রদয়ে নাভাও। ভেদায রঙ্গাড়া গয়ড় ঘী রদয়ে 
বাজ।  

রগ ল িঅলুে   
িঅর ুরদ্ধ কয়য চটয়ক নাও। তায়ত ভরযচগুিঁয়ড়া, রিং, িল্প িঅদা, কায়রারজয়য ও ননু রদয়ে ভেদা ফা চায়রয 
গুিঁয়ড়া রদয়ে রভয়খ যাখ। এরদয়ক কড়ায়ে ঘী রদয়ে রঙ্কা, রতজাতা কড়ািআশিঁটি ফাটা, িঅদাফাটা , রিং, রজয়য 
ফাটা, ভরযচ, ননু, রভরষ্ট রদয়ে রফ কয়য বাজ। বাজা য়র নারভয়ে রভৌরয ও গযভভরায গুিঁয়ড়া দাও। িঅরযু 
ভয়ধয এিআ ুযটা বয়য চয়য ভত গয়ড় রার কয়য বাজ। 

পুলকমে রে ষ্ট 
একটা পুরকর নাও এফিং রগাড়াটা বার কয়য রকয়ট নাও এফিং রিআ ফারক রগাড়াটা পুয়টা পুয়টা কয়য এরাচ, 
রফঙ্গ ঢুরকয়ে দাও। তাযয একটা িযাররুভরনোভ ায়ত্র করটা রমরদয়ক করয পুর িঅয়ছ রিআরদয়ক রযয়খ 
একটু জর দাও। তাযয দিআ,িঅদা,রঙ্কা, রদু, ঘী, রফরররতয়ফগুন,ননু,রভরষ্ট দাও। জর ভয়য রগয়র এফিং রযায়ষ্টয 
ভত ভাখা ভাখা েয়গয়র গযভ গযভ খাও। 



কভল  রনফুে দভ 

িঅয়গ কভরা রনফযু রকাোয ভখু গুরর ফটিয়ত রকয়ট রফরচ গুয়রা িঅয়স্ত িঅয়স্ত ফায কয়য রপর রমন য না 
রফযয়ে। ঘী রদয়ে ররফযু রকাো িঅল্প কয়য রবয়জ তুয়র যাখ। নরনতার িঅর ুরম্বা রম্বা পারা পারা কয়য কুয়ট 
রতয়র রবয়জ যাখ। তাযয কাররোয ভত যািঁয়ধা । নাভাফায িঅয়গ রনফ ুগুরর রদয়ে একফায পুটয়রিআ নাফাও।  

রথ ছড়ে ঘণ্ট 
িঅয়গ খুফ রু রু কয়য রথাড় কুয়ট ননু ভারখয়ে জর রনিংয়ড় যাখ। িঅর ুরছাট রছাট কয়য কাট। কড়ায়ে ঘী 
রদয়ে রঙ্কা রজয়য রতজাতা রপািঁড়ন দাও। তায়ত িঅর ুও রথাড় রপয়র রফ কয়য ধয়ন , রজয়য, রঙ্কা ফাটা 
জয়র গুয়র রঢয়র দাও। ননু, রভরষ্ট রদয়ে য়ে এয়র দধু ও িল্প ভেদা গুয়র দাও। নারভয়ে গযভ ভরা গুিঁয়ড়া 
দাও। জর থাকয়ফ না। 

রথ ছড়ে টক 
প্রথয়ভ রথাড়য়ক খুফ রু রু কয়য কাট। তাযয এিআগুরর ননু রভয়খ রকছুক্ষণ যাখ। তাযয রথাড়গুরর 
রনিংয়ড় রনয়ে াভানয জর রদয়ে রদ্ধ কয। িঅন্দাজ ভত ননু দাও। রদ্ধ য়র নারভয়ে কড়ায়ে রতর যয়ল 
রঙ্কা রপাড়ন রদয়ে রথাড়য়ক একটু বাজা বাজা কয়য নাও। এরদয়ক একটা জােগাে দিআ রপটিয়ে ননু, রভরষ্ট ও 
রজয়যবাজায গুিঁয়ড়া দাও। এয়ত রথাড়গুরর োণ্ডা কয়য রভাও।  

রথ ছড়ে েেক েী 
প্রথয়ভ রথাড় কুয়ট ননু ভারখয়ে যাখ। তাযয িঅর,ু রফগুন, জয়ন ডািঁটা, কুভয়ড়া কাট। কড়ায়ে রতর রদয়ে 
রজয়য, রতজাতা, রঙ্কা রপাড়ন রদয়ে িঅনাজ গুরর কল। কলা য়র জর দাও। ফরড় রবয়জ রবয়ঙ্গ দাও। ননু, 
রভরষ্ট ও াভানয দধু দাও। জর ভয়য রগয়র বাজা বাজা কয়য নাভাও। উয়য রজয়যরঙ্কা বাজা গুিঁয়ড়া দাও 
(ফা ঘী দাও)। 

িআিঁ ছড়ে ক মলয়  
িঅর ুও িআিঁচড় ফড় ফড় কয়য কুয়ট নাও। িআিঁচড় রদ্ধ কয়য নাও। িঅর ুরবয়জ যাখ। ভািং রম যকভ কয়য 
যায়ে, রিআ রু যারেয়ফ। 

িআিঁ ছড়ে স দ  ড লন  
িঅয়গ িআিঁচড় ও িঅর ুডুয়ভা ডুয়ভা কয়য কুয়ট যাখ। িআিঁচড় রফ রদ্ধ কয়য নাও ও িঅর ুরবয়জ যাখ। রখারাে 
ঘী রদয়ে রতজাতা, রগাটা গযভভরা, রঙ্কা রপািঁড়ন দাও। তায়ত িঅনাজ ফ রপয়র দাও এফিং রফ কলা 
য়র রজয়য রপািঁড়ন দাও।ননু, রভরষ্ট রদয়ে িল্প জর ও দধু রদয়ে রঢয়ক দাও। য়ে এয়র চাযটি ভেদা ও 
রকরভ ফাটা রদয়ে নাভায়ফ। 

পুল কমে  ড় মড় 
িঅর ুাতরা াতরা কয়য কুয়ট পুরকর পারা কয়য কুয়ট নাও। কড়ায়ে রতর রদয়ে রঙ্কা ১টা ও চাযটি ািঁচ 
রপাড়ন দাও। তাযয কর রপর। িল্প কলা য়র িঅর ুদাও। তায়ত রদু, রঙ্কা ফাটা, ননু, রভরষ্ট দাও। 
বার কয়য ঝযঝয়য য়র নাভাও। 



কড় িআশিঁটিে ক ুমে 
িঅয়গ ভেদা ননু, ভেন, িল্প রঙ রদয়ে ভাখ। এধায়য কড়ািআশিঁটি রফয়ট কড়াে ঘী রদয়ে এিআ ফাটা দাও। 
িঅদা, রঙ্কা ফাটা, িল্প রিং ও ননু রভরষ্ট রদয়ে রফ কয়য নায়ড়া। িল্প িল্প রারয়চ য়র নাফাও। তায়ত কািঁচা 
রজয়য গুিঁয়ড়া রদয়ে দাও। ভেদাে ুয়য ঘী রদয়ে বাজ। 

ফ িঁধ কমে ক ুমে 
িঅয়গ রু রু কয়য ফািঁধাকর কুয়ট রদ্ধ কয়য নাও। য়য ঘী রতজাতা রঙ্কা রজয়য রপাড়ন রদয়ে ননু রভরষ্ট 
ও কর রদয়ে রফ বাজা বাজা কয। গযভভরায গুিঁয়ড়া রদয়ে নাভাও। ভেদাে ুয়য ঘী রদয়ে বাজ। 
পুরকরয কচুরয ঠিক এিআযকভ য়ফ।  

মজছে ভমেছ ে েেক মে 
প্রথয়ভ িঅর,ু রফগুন, কুভয়ড়া কুটয়ফন। কড়ায়ে রতর ািঁচ রপাড়ন, রঙ্কা, রতজাতা রদয়ে িঅনাজ গুরর রদয়ফন।  
তাযয কয়ল রদু, ননু ও রচরন রদয়ফন। ফরড় রবয়জ রদয়ত ায়যন। নাভাফায ভে বাজা ভরায গুিঁয়ড়া 
রদয়ফন। (বাজা ভরা – ধয়ন, রজয়য, রঙ্কা, রগার ভযীচ, এরাচ, রফঙ্গ, ডাররচরন, রতজাতা) 

ফমড়ে রঝ ল 
রতয়র ফরড়গুয়রা রবয়জ নাও। কড়ায়ে রতর রদয়ে যয়ল রঙ্কা রপাড়ন দাও। তায়ত ফরড়, ননু ও জর দাও। 
ফরড় রদ্ধ য়র িল্প জর থাকয়ত থাকয়ত নাভাও। 

ফমড় ভুছল  মফমলমেে টক 
ফরড় রবয়জ নাও। য়য যয়ল রঙ্কা রপাড়ন, ননু, রদু রদয়ে ভরু গুয়রা দাও। ভরু রদ্ধ য়র রফরররত রফগুন 
রদয়ফ।  নাভাফায িঅয়গ ফরড় দাও। 

কুভছড়  পুছলে েেক মে  
পুর ও িঅর ুগুরর রছাট রছাট কয়য কাট। তাযয কড়ায়ে রতর দাও ও রিঁোজ, কািঁচা রঙ্কা , ািঁচ রপাড়ন 
রপাড়ন রদয়ে িঅনাজ গুরর কল। য়য রদু, রঙ্কা, যয়ল ফাটা ও ননু দাও। নাভাফায ভে কািঁচা রতর 
দাও।  

ন েছকছলে  ছড়ী 
প্রথয়ভ নাযয়কর কুয়য রফয়ট নাও। নাযয়কয়রয য়ঙ্গ িঅদা ও রঙ্কা িঅন্দাজ ভত ফাটয়ফ। তাযয ফাতা 
নাযয়কয়র ররফযু য ও দিআ রভরয়ে রনয়ফ। এরদয়ক কড়ায়ে রতয়রয ওয়য বুঙু্গা াতা, রঙ্কা, যয়ল রপাড়ন 
রদয়ে এিআ রগারাটা রদয়ফ। একটু পুটয়র নাভায়ফ। 

দিআ  ছড়ী (িথফ  দিআ রফগুন) 
প্রথয়ভ দিআয়ক খুফ রপটিয়ে নাও। তায়ত ননু, রচরন, রজয়য বাজায গুিঁয়ড়া দাও। রফগুন রবয়জ দাও। 



  ল কুভছড় ে েেক মে  
প্রথয়ভ রছাট রছাট কয়য চার কুভয়ড়া ও িঅর ুকুটয়ফ। তাযয কড়ায়ে রতর রদয়ে রজয়য, রঙ্কা, রতজাতা 
রপাড়ন রদয়ে িঅনাটর,রর কয়ল রনয়ফ। তাযয ননু ও জর রদয়ফ। রদ্ধ য়র নাযয়কর রকাযা ও রচরন রদয়ফ 
ও চার ফাটা রদয়ফ। য়ে এয়র দধু রদয়ফ। 

ওলকমে েেক মে  
ওরকরগুরর খুফ রু রু কয়য কাট। িঅরগুুরর রছাট ডুয়ভা ডুয়ভা কয়য কাট। কড়ায়ে রতর, রজয়য, রঙ্কা 
রপাড়ন দাও। কর ও িঅর ুকল।তাযয িল্প িঅদা, ধয়ন রজয়য, রঙ্কা, রিঁোজ ও রদু ফাটা দাও। কলা 
য়র জর দাও। িল্প ননু রভরষ্ট দাও। তাযয ভাখাভাখা য়র ঘী ও গযভভরা রদয়ে নাভাও। 

ভুছল ে ঘণ্ট 
ওরকরয তযকারযয ভতিআ ে। শধু িঅয়গ ভরুগুরর রদ্ধ কয়য জর ফাযকয়য রনয়ত ে। 

ব মজ 
িঅর ুকুভয়ড়া, িঅর ুটর , িঅর ুটর রফগুন এ ে।  

িঅর,ু কুভয়ড়া, ফা টর রু রু কয়য কুয়ট রনয়ফ। িল্প িঅদা রু রু কুরচ কয ও একটা কািঁচা রঙ্কা 
কুয়চা কয। কড়ায়ে রতর রদয়ে রগাটা জীয়য রপাড়ন ও িঅদা রঙ্কায কুরচ রতয়র দাও। িঅনাজ গুরর রদয়ে 
তায়ত িল্প রিং , ননু রভরষ্ট রদয়ে চাা দাও। িল্প জর ছটা রদয়ত ায। ভায়ঝ ভায়ঝ রনয়ড় চাা দাও। 
িঅনাজ গুরর রদ্ধ ও ঝযঝয়য য়র নাভাও। 

ফ িঁধ কমে ছক  
ফািঁধা কর খুফ রু রু কয়য কাট। িঅর ুডুয়ভা ডুয়ভা ভত কায়টা। কড়ায়ে ঘী রদয়ে রঙ্কা, রজযা, রতজাতা 
রপাড়ন দাও। তায়ত কর রদয়ে ক। কা য়র তায়ত িঅর ুও ছাড়ায়না কড়ািআশিঁটি রপয়র দাও। রদু, রঙ্কা, 
ধয়ন রজয়যফাটা ,ননু, রভরষ্ট রদয়ে জর দাও। কাদা কাদা য়ে এয়র তায়ত গযভ ভরা ফাটা ও ভেদা গুয়র 
রনয়ড়য়চয়ড় নাভাও। 

শছত  
িঅর,ু রফগুন, কািঁচকরা, ভয়ুরা, উয়ে ফ রঝায়রয তাযকারযয ভত কুয়ট নাও। কড়ািআয়ে রতর রদয়ে উয়ে 
বাজ। তাযয ফ িঅনাজ দাও। ধয়ন রজয়যফাটা , যয়ল ফাটা ও িঅদা ফাটা দাও। জর রদয়ে ননু রভরষ্ট 
দাও। রদ্ধ য়র  নারভয়ে কড়ায়ে ঘী রতজাতা, ািঁচয়পাড়ন রদয়ে ািঁতরািআো নাও। িল্প ভেদা গুয়র নাফাও।  

শ ছকে ঘণ্ট  
িঅর,ু রফগুন, কািঁচকরা, ভয়ুরা, াক রছায়টা কয়য কুয়ট িল্প জর রদয়ে বারয়ে নাও। জর রনিংয়ড় নাও। তায়ত 
ধায়ন রজয়য িঅদা ফাটা ননু রভরষ্ট রদয়ে চটয়ক যাখ। কড়ায়ে ঘী রতজাতা, রজয়যয়পাড়ন রদয়ে এিআ চটকায়না 
িঅনাজ রপর। নাড়াচাড়া কয়য িল্প ভেদা দধু রদয়ে গুয়র রঢয়র রদয়ে নাফাও। উয়য ফরড় রবয়জ গুিঁয়ড়া কয়য 
রদয়ফ।  



িম্বল 
কুভয়ড়া ফা রফগুন ফা কুর প্রবৃরতয়ত ে। কড়ািআয়ে রতর, যয়ল রপাড়ন, একটা রঙ্কা রপাড়ন রদয়ে মায 
িম্বর কযয়ফ রটা রদয়ে ক। রদু, রঙ্কা, রযলা ফাটা, ননু, রফর রভরষ্ট রদয়ে জর দাও। কুভয়ড়া ফা 
রফগুয়ন রতিঁ তুর গুয়র রদয়ফ। য িল্প িল্প থাকয়ত ভেদা রদয়ে নাফায়ফ।  

টছলে রদ েভ  
টর ছারড়য়ে রবতযটা কুয়য নাও।য়ধািঁকায ডার ফাটায ভত ফ ভরা রদয়ে রকরভ দাও। য়য ুয টয়রয 
ভয়ধয ুয়য কাঠি রদয়ে ভখুটা ফে কয়য কাররোয ভত রবয়জ যািঁধ।  

টছলে ঘণ্ট 
িঅয়গ টয়রয রখাা ছারড়য়ে খুফ রু রু কয়য কাট। িঅর ুরফ রছাট  রছাট ডুয়ভা কয়য কাট। রগাটা 
রবজায়না রছারা ও টর বারয়ে নাও। কড়ািআয়ে রতর রদয়ে রজয়য, রঙ্কা, রতজাতা, রগাটা গযভ ভরা 
রপাড়ন রদয়ে িঅর ুক। িল্প িঅদা ফাটা , রদু, রচরন, ননু, নাযয়করয়কাযা দাও। এিআ বাায়না টরটা 
রঢয়র দাও। জর রদয়ফনা। রফ বাজা য়ে রগয়র ঘী রদয়ে নাভাও। 

দিআ টল  
রগাটা টয়রয ফ রখাা ছারড়য়ে ভখুটা দুায় াভানয রচয়য দাও এফিং রতয়র বাজ। তাযয রতয়র িঅদা, 

যুন, রঙ্কা, রদু রদয়ে রফ বার বায়ফ কয় দিআয়ক রপটিয়ে ওয়ত দাও। ননু ও রচরন রদয়ফ। নাভাফায ভে 
গযভ ভরা রদয়ফ। 

সে মদছয় টল 
টয়রয ফ রখাা ছারড়য়ে ভখুটা দুায় াভানয রচয়য দাও এফিং রতয়র বাজ।ফ ভরা (িঅদা, ধয়নরজয়য, 
রঙ্কা, ননু, রভরষ্ট, দয়ুধয য ফা ঘন দধু, রগাটা গযভ ভরা রদয়ে  ঢাকা দাও। ঘী রদয়র বার ে। 

রছ ল ে ড ছলে রধ িঁক    
প্রথয়ভ ডার রফয়ট নাও। কড়াে রতর রদয়ে ডার ফাটা , কায়রা রজয়য, িঅদাফাটা, ননু রভরষ্ট, রতজাতা ও 
রিং রদয়ে নাড়য়ত থাক। একটু বাজা বাজা য়র নারভয়ে থারাে চায়ড় দাও। োণ্ডা য়ে জয়ভ রগয়র খুরি ফা 
ছুরয রদয়ে ফযরপ ফা রচৌকা কয়য কাট। কড়ায়ে রতর রদয়ে রারয়চ কয়য রবয়জ নাও। িঅর ুডুয়ভা ডুয়ভা কয়য 
রকয়ট রতর রদয়ে ক। রদু, রঙ্কা, িল্প ধয়নরজয়য িঅদাফাটা, িল্প দিআ ফা রতিঁ তুরয়গারা রদয়ে বাজ। এফায়য 
জর দাও। িঅর ুরদ্ধ য়র এিআ ফড়া গুরর রপয়র দাও। দ ুচায ফায পুটয়র নাভাও। ঘী, রজয়য, রতজাতা 
রদয়ে ািঁৎরাও। গযভভরা ফাটা ও িঅটা গুয়র দাও। 

পুলকমে ড লন   
িঅর ুও কর রতয়র রবয়জ নাও। তায য়ঙ্গ রগাটা ফা ছাড়ায়না কড়ািআশিঁটি দাও। কড়ায়ে রদু, রঙ্কা, 
ধয়নরজয়য ফাটা,  িঅদাফাটা ও একটা টভযায়টা দাও। িল্প কয়ল জর দাও। পুটয়র িঅন্দাজ ভত ননু ও রভরষ্ট 
দাও। রদ্ধ য়র নারফয়ে ঘী, রতজাতা, রজয়য রপািঁড়ন রদয়ে তাযকারয রঢয়র দাও। পুটয়র গযভভরা ও িঅটা 
গুয়র দাও।  



রসদ্ধ িঅলুে দভ  
প্রথয়ভ িঅর ুরদ্ধ কয। তাযয রদ্ধ িঅরগুুরর দয়ভয ভত কাট। একটা িঅররুভরনোয়ভয ায়ত্র  ঘী গযভ কয়য 
িঅন্দাজ ভত দিআ, রিঁোজ ফাটা, িঅদা রঙ্কা,রদু, গযভভরা ফাটা,য়তজাতা, ননু ও রকছু রফী রচরন রদয়ে 
কয়লা। এয ভয়ধয িঅর ুগুরর দাও। মরদ দযকায ে এক াতা ভত জর দাও।  

রভ গল িআ িঅলুে দভ  
ফড় ফড় নিআরনতার িঅর ুছারড়য়ে রবতয কুয়য নাও। কড়ায়ে ঘী, রতজাতা রদয়ে রকভা দাও এফিং রঙ্কা, 
রিঁোজ, িঅদা,ননু, রভরষ্ট, দিআ রদয়ে বাজ। য়ে এয়র রজয়য বাজায গুিঁয়ড়া ও গযভভরা গুিঁয়ড়া রদয়ে রঢয়র 
রপর। িঅরযু রখারগুরর রতয়র রফ কয়য রবয়জ এিআ ুযগুরর ুয়য ভখু গুরর কাঠি রদয়ে গািঁথ। রখারাে ঘী 
রদয়ে রতজাতা, রজয়য রপািঁড়ন, রদু,রঙ্কা, ধয়নরজয়য ফাটা, িঅদা রিঁোজফাটা, দিআ, ননু, রভরষ্ট রদয়ে বাজ। 
গে রফযয়র জর দাও। পুটয়র এিআ িঅরবুাজাগুরর রপয়র দাও। য়ে এয়র নারভয়ে গযভভরা গুিঁয়ড়া রদয়ে রঢয়র 
যাখ। 

ুিঁিআ শ ছকে  ড় মড়  
িঅর,ু রফগুন, কুভয়ড়া, ভয়ুরা ,রঝয়ঙ ও ুিঁিআাক কুয়ট নাও। কড়ায়ে রতর, ািঁচয়পাড়ন ও একটা রঙ্কা রপাড়ন 
দাও। তায়ত ফ িঅনাজ রপয়র কলা য়র জর দাও। রদু, রঙ্কা, য়লম ফাটা , ননু ও িল্প রভরষ্ট রদয়ে চাা 
দাও। রদ্ধ য়ে জর ভয়য রগয়র নাভাও। এয়ত ভায়ছয কািঁটা, ভয়ুড়া প্রবৃরত রদয়র বার ে। 

র স্ত  ড় মড় 
রাস্ত রফয়ট যাখ। িঅর ুডুয়ভা ডুয়ভা কয়য রকয়ট নাও। কড়াে রতর, ািঁচয়পাড়ন রদয়ে িঅর ুদাও। কলা য়র 
রদু, রঙ্কাফাটা, ননু রদয়ে জর দাও। িঅর ুরদ্ধ য়ে এয়র তায়ত রাস্ত ফাটা দাি ও নাড়য়ত থাক। নায়র 
তরা ধয়য মায়ফ। বাজা বাজা য়র নাভাও।  

ফ িঁধ কম র স্ত 
প্রথয়ভ ফািঁধাকর কাটয়ফ। িঅর ুরকছু রছাট রছাট কয়য কাটয়ফ।রকছু রফর রাস্ত, িঅন্দাজ ভত িঅদারঙ্কা 
একয়ঙ্গ রফয়ট যাখ। তাযয কড়ায়ে রতর রদয়ে রিঁোজ, রঙ্কা, ািঁচয়পাড়ন দাও।কর কয়ল রনয়ে এিআ রাস্ত 
ফাটা দাও।তাযয জর দাও। তাযয জর দাও। রদু, ননু দাও। তাযয রফ বাজা বাজা য়র নাভাও।  

ল উএে ঘণ্ট  
রাউ রু রু কুয়ট নাও। ািঁরড়য়ত িল্প জর রদয়ে রাউগুরর রদ্ধ কয। রদ্ধ য়ে এয়র তায়ত ননু রভরষ্ট 
দাও। িল্প জর থাকয়ত থাকয়ত নাভাও। কড়াে ঘী, ািঁচ রপাড়ন, রতজাতা রদয়ে এিআ রাউ রঢয়র দাও। দধু 
ও িল্প ভেদা গুয়র রদয়ে রনয়ড়য়চয়ড় কাদাকাদা য়র নাভাও।  

সেছষ ফ ট ে সছঙ্গ ম ম ছঙ্গ  
রচরচয়ঙ্গ কুরচ কুরচ কয়য রকয়ট ননু রভয়খ যাখুন  এফিং জর রফয য়র রচয় তুয়র রনন। াভানয কুভয়ড়া কুরচ 
করুন। তাযয যয়ল, রঙ্কাফাটা ,কািঁচা রঙ্কা, ননু, নাযয়কর রকাযা (িল্প) ও রতর রচরচয়ঙ্গ ও কুভয়ড়ায 



য়ঙ্গ রভরয়ে ভাখনু। তাযয িঅন্দাজ ভত ভেদা রদন, রমন একটু ফািঁধা ে। িঅধ িআরঞ্চটাক রুু কয়য রগার  
রগার কয়য তাওোয়ে রিঁয়ক রনয়ফন। ধাযগুরর রফ রারয়চ ে উেয়র িনয রদকটা বাজনু। 

ম ম ছঙ্গে ঘণ্ট  
উকযণ – রচরচয়ঙ্গ এফিং ঘয়ণ্টয ভরা। (রিং, রজয়য, ধয়ন, িঅদা, রঙ্কা, ননু, গযভ ভরা, িআয়ে ভত িঅরযু 
কুরচ, ফরড় ফা রবয়জয়ছারা)  

রতয়র রিং, রজয়য রপাড়ন রদয়ে রচরচয়ঙ্গ,িঅর ুএফিং রছারা ফা ফরড় রদন। তাযয ঘণ্টয ভরা রদন। ভাখা 
ভাখা য়র নাভায়ফন। 

রিঁছে ঘণ্ট  
রিঁয় িঅয়গ কুয়য নাও। িঅর ুরছাট রছাট ডুয়ভা কয়য কায়টা। িল্প ভয়ুগয ডার (এক ভয়ুো )য়বয়জ নাও। 
ভয়ুগয ডার ও রিঁয় এক য়ঙ্গ জয়র বাায়ত দাও। কড়ািআয়ে রতর রদয়ে রজয়য, রঙ্কা, রতজাতা, রগাটা গযভ 
ভরা রপাড়ন রদয়ে িঅর ুক। িল্প িঅদা ফাটা , রদু, রচরন,রঙ্কাফাটা, ননু, নাযয়করয়কাযা দাও। এিআ 
বাায়না রিঁয় ও ডার রঢয়র দাও। জর রদয়ফনা। রফ বাজা য়ে রগয়র ঘী রদয়ে নাভাও। 

রিঁছে ভ ল িআক মে 
কািঁচা রিঁয় ডুয়ভা ডুয়ভা কয়য রকয়ট রদ্ধ কয। িঅরগুুরর রবয়জ যাখ। রখারাে ঘী রদয়ে রগাটা গযভভরা, 
রজয়য, রতজাতা রপাড়ন রদয়ে রিং, িঅদারঙ্কা ফাটা ও রচরন রদয়ে রফ কয়য রবয়জ নাও। ১টা নাযয়কর কুয়য 
তায ফ দধু রফয কয়য নাও। ভরা বাজায়ত নাযয়কয়রয দধু রঢয়র দাও। পুটয়র রিঁয়য়দ্ধ ও িঅরবুাজা 
গুরর রদয়ে দাও। এয়ত টভযায়টা ফা িল্প রতিঁ তুর রগারা রদয়ফ। াতরা াতরা য থাকয়ত নাভায়ফ। 

রিঁছ ফমড়ে েেক েী 
প্রথয়ভ রিঁয় ও িঅরগুুরর রছাট রছাট কয়য কাট। তাযয কড়ায়ে রতর রদয়ে রজয়য,য়তজাতা রপািঁড়ন দাও। 
িঅনাজগুরর কা য়ে রগয়র রদু,রঙ্কা,ধয়নরজয়য, িঅদাফাটা, ননু রভরষ্ট দাও ও জর দাও। ফরড় রবয়জ রবয়ঙ্গ 
দাও। য়েয়গয়র নাভাফায ভে ঘী, গযভভরা ও াভানয িঅটা গুয়র দাও। 

ঢয িঁড়স েেক মে 
ঢযািঁড় ও িঅর ুাতরা াতরা কুয়ট যাখ। কড়ায়ে রতর, ািঁচ রপাড়ন রদয়ে িঅনাজ রপয়র ক। কা য়র 
রদু, রঙ্কা, যয়ল ফাটা, ননু, িল্প রভরষ্ট ও িল্প জর দাও। জর ভয়য রগয়র নাভাও। 

ধছন ফ ট  মদছয় ঢয িঁড়স 
প্রথয়ভ ঢযািঁড়য়য ভখুটা রকয়ট নাও। (রকম্বা রছাট রছাট রগাটা ঢযািঁড়য়য ভখুটা রচয়য তায রবতয ভরা বরতম  
কয। ) রতয়র ঢযািঁড়, ধয়নফাটা,রঙ্কা, রদু, ননু, রভরষ্ট রদয়ে চাা রদয়ে রদয়ে বাজ।াভানয জয়রয রছয়ট 
রদয়ত ায। 



দিআ কমড়  
প্রথয়ভ ঢযািঁড় কাট।খুফ টক দিআ রপটিয়ে যাখ। রকছু চার রফয়ট যাখ। কড়ায়ে রতর রদয়ে য়লম, রঙ্কা ও বুঙ্গ 
াতা রপািঁড়ন দাও। তায়ত ঢযািঁড় গুরর িল্প কয়ল জর দাও। িঅন্দাজ ভত ননু ও রদু দাও। ঢযািঁড় রদ্ধ 
য়র দিআ ও চার ফাটা দাও এফিং াতাে ঘািঁট। 

সুমজ িভছলট 
ুরজ একয়া, িল্প টক দিআ (িঅধয়া), রিঁোজ এক ছটাক, চাযয়ট রঙ্কা, রকছু কাটা িঅদা, এক ছটাক 
গাওো ঘী।এক চাভচ রচরন, িল্প নাযয়কার রকাযা, এরাচ গুিঁয়ড়া এফিং ননু। 

প্রথয়ভ ুরজ, দিআ এফিং জর রদয়ে রগার। তাযয কাটা রিঁোজ, রঙ্কা ও িঅদায়ক রভাও। এযয রচরন, 
নাযয়কার রকাযা, এরাচ গুিঁয়ড়া ও ননু রদয়ে রপটাও। এটা ঠিক রয়েয রগারায ভত য়ে। উনায়ন তাওোএ 
এক চাভচ ঘী রদয়ে এিআ রগারা দাও। রয়েয ভত একা য়ে রগয়র উয়ে দাও। িল্প রার য়র নারভয়ে 
যাখ।  

টভয ছট  রে ষ্ট  
রকছু টভযায়টা এয়ন ভখু গুরর াতরা রগার চাকা কয়য রকয়ট রনন (য়মভন কয়য টয়রয রদাযভা কযায ভে 

টয়রয ভখু কাটা ে)। টভযায়টা  রমন ফড় ািআয়জয ে । এখন টভযায়টা গুরর গযভ জয়র বারয়ে রনন। 
রকছুটা ভাছ ফা ভািংয়য রকভা রদ্ধ কয়য রনয়ে িঅদা, রিঁোজ ও রঙ্কাফাটা এফিং রযভাণ ভত ননু রভরষ্ট রদয়ে 
রভয়খ রনন। এখন কড়ায়ত একটু  ঘী রদয়ে রতজাতা ও িঅস্ত  গযভভরা রছয়ড় রদন। এফায এিআ ভাখাটি 
কড়ায়ে রদয়ে রনয়ড়য়চয়ড় নাভান। একটু োণ্ডা য়র টভযায়টাগুররয ভয়ধয মতটা ধয়য বয়য রপরনু। এখন রডভ ও 
রফসু্কট ভারখয়ে রবয়জ রপরনু।  

সয ল ড় 
(১) ফািঁধাকরয করচিিংয়য কুরচ, াকা টভযায়টায চাকা চাকা, িল্প িঅর ুরদ্ধ, রিঁোজ চাকা, রঙ্কা কুরচ, 
রকরভ, ননু, রভরষ্ট রদয়ে ভাখুন। 

(২) করচ া, টভযায়টা, রদ্ধ িঅরযু চাকা, ননু, রভরষ্ট, রঙ্কা, রিঁোজ ও ধয়নাতা ফ একায়থ ভাখুন। 

রঘ ল ফড়  
ভালকরািআ ডার িঅধয়াো যয়লয রতর একছটাক, ননু, িঅদা রিং রজয়য িঅন্দাজ ভত, রতনয়াোটাক রঘার, 
িঅয একটি ফা দটুি শকয়না রঙ্কা। 

ভালকরািআ ডার রবজয়ত রদয়ফন। িঅদা রভর কুরচ কয়য কাটুন। রিং িল্প জয়র গুয়র রনন। াভানয রিং, রজয়য, 
িঅয শকয়না রঙ্কা রিঁয়ক গুিঁয়ড়া কযয়ফন। রঘায়র ননু রভররয়ে যাখয়ফন। ডার রভর কয়য রফয়ট ননু, িঅদাকুরচ 
রিং রগারা রভরায়ফন। এফায ফরড়য ডায়রয ভত খুফ রপটায়ফন। মখন রদখয়ফন রম ডারটা জয়র রপরয়র 
বায়ছ তখন রতর চরড়য়ে ফড়া রবয়জ রঘায়র রপরনু। তায উয়য রিং রজয়য রঙ্কা গুিঁয়ড়া ছরড়য়ে রদন। 



ভুগড ছলে র ছে   
উকযন-ডার একয়াো , জর রতনয়াো, কািঁচা রঙ্কা ৬টি, এক ছটাক যয় রতর ও ননু 

প্রণারী – ায়ত্র জর চরড়য়ে জর পুটয়র ডার রদয়ফন। কািঁচা রঙ্কা রচয়য রদয়ফন। ডার বারবায়ফ রদ্ধ য়র 
কািঁচা রতর উয়য রদয়ে নাভায়ফন। ডারটা রমন শকয়না য়ে। 

ভসুে ড ছলে র ছে   
উকযন- ভুযডার একয়াো , দধু এক ছটাক, কািঁচারঙ্কা ৬টি, ঘী এক ছটাক, িঅদা, এক রয জর ও 
ননু।  

কািঁচারঙ্কা চাযটি রয়ল যাখুন। ফারক দটুি কুরচ কয়য যাখনু। িঅদাও কুরচ কয়য যাখনু। ায়ত্র জর চরড়য়ে 
গযভ য়র ডার রদন। রদ্ধ য়র দয়ুধ কািঁচারঙ্কা ফাটা গুয়র রদয়ে রদন। ননু রদন। াতা রদয়ে ঘুিঁয়ট রদন ও দ ু
চায পুট য়র নাভান। কড়ায়ে ঘী চরড়য়ে িঅদা ও কািঁচা রঙ্কা কুরচ রপািঁড়ন রদয়ে ডার াম্ভায রদন। 

 

মভমষ্ট 

রছ ল ে ড ছলে ফেমপ 
ডারটা রফ রভর কয়য রফয়ট নাও।এ রদয়ক রচরনয য রফ গায়যা কয়য যািঁয়ধা। কড়ায়ে ঘী রদয়ে ডার ফাটা 
দাও। রফ কয়য বাজা য়র য দাও। ত য়ে এয়র রস্তা ফাদাভ ফড় এরাচ রদয়ে রনয়ড় নাভাও।থারায়ত 
রঢয়র একটু গযভ থাকয়ত  ফযরপ ভত কয়য কাট। 

(ডার – ১, ঘী – ১, রচরন – ১১ বাগ। ফাদা, রস্তা, রকরভ , ফড় এরাচ) 

ছ ন ে  ছয়স 
িঅয়গ রফ বার কয়য ছানা রকয়ট যাখ। এরদয়ক কড়ায়ে দধু চারয়ে দাও। দধু দ ুচায ফায পুয়ট এয়র ছানা 
ফাটা, রযভাণ ভত রচরন রদয়ে নাড়য়ত থাক। রফ ঘন ঘন য়র রগারা জর রদয়ে নারভয়ে যখ।   

ে ঙ্গ  িঅলুে মছে 

যাঙ্গার ুরদ্দ কয়য ভেদা রদয়ে চটয়ক রনয়ফ। রবতয়য রকরভ , ক্ষীয ফা নাযয়কর ুয রদয়ে গয়ড় ঘীে বার 
কয়য রবয়জ যয় রপর।  

মডছভে মভমহদ ন  
উকযণিঃ খািঁটি দধু িঅধ রয, ৬টি ভযুগীয রডভ, রচরন রয ছটাক, িঅধ ছটাক ঘী, চায ািঁচটা এরাচ ও 
াভানয রগারা জর।  

প্রথয়ভ এিআ িঅধ রয দয়ুধ ৬টি রডভ রদয়ে তায়ক উত্তভ রুয় পযাটায়ফ। (প্রায়ে দ রভরনট) বার রুয় 
পযাটান য়র উনায়ন রডকরচ ফরয়ে ঘী দাও। ঘী গযভ য়ে রগয়র এরায়চয দানা ছারড়য়ে এিআ ঘীে রপর। 



তাযয এিআ দধু রডকরচয়ত  রঢয়র দাও। তাযয রচরন দাও। নযভ িঅিঁয়চ ফরয়ে ঘািঁটয়ত থাকয়ফ। রকছু ভে 
য়য জয়রয িিং ভয়য িঅয়ফ ও রছাট রছাট রভরদানায ভত য়ে মায়ফ। ম্পূণম জর ভয়য রগয়র নারভয়ে িঅন 
এফিং াভানয রগারা জর রদয়ে ািঁচ রভরনট ঢারকয়ে যাখ।  

 উরুটিে  ন্তুয়  
একটি াউরুটি রছাট রছাট রচৌকা কয়য রনয়ে এফিং এরত দধু ও ভেদায রগারাে ডুরফয়ে রনিংয়ড় রনন। (য়মন 
না বায়ঙ্গ) । য়য ঘী রদয়ে রফ রারয়চ কয়য রবয়জ যয় রপরনু। যটা াতরা য়ফ। 

মুডিং  
দধু িঅধ রয একটু ঘন কয়য নাও। ৪ রট রডভ চাভয়চ কয়য খুফ রপটিয়ে নাও। একটা িযাররুভরনোভ ায়ত্র 
ভাখন রকম্বা বার ঘী গযভ কয়য ভারখয়ে যাখ। ঘন দয়ুধ এিআ রডভ দাও। িঅন্দাজ ভত রচরন দাও। ১০-১৫ 
রপািঁটা বযারনরা ও রকরভ রদয়ে এিআ ায়ত্র রঢয়র দাও। রনবি িঅিঁয়চ ফাও। ১০-১৫ রভরনয়টয ভয়ধয ওটা 
জয়ভ মায়ফ। তখন নারভয়ে স্লািআম রকয়ট নাও। 

মনে মভষ মুডিং  
২ রয দধু, টকদিআ, ৩ ছটাক রচরন, রকরভ, ফাদাভ, রস্তা ও বযারনরা  

প্রথয়ভ দধুয়ক ঘন কয।তাযয দিআয়ক িল্প জয়র গুয়র দয়ুধয য়ঙ্গ রভাও। একটা রল্বায়যয ফাটিয়ত দিআ 
রভায়না দধু রযয়খ রচরন, ফাদাভ প্রবুরত দাও ও ঢাকনাটা ফে কয। একটা কড়ািআ রকম্বা রডকরচয়ত িয়ধমক 
দযূ জর রদয়ে উনয়ুন চাাও। জর পুটয়র িঅধঘণ্টায য রদখয়ফ দধু জয়ভ রগয়ছ।  

ভগজ ন ড়ু  
উকযণ – এক কা িঅটা, এক কা রচরন, রকছু এরাচ গুিঁয়ড়া এফিং িঅধ কা ঘী। 

প্রথয়ভ রচরনয়ক ীয়র বার বায়ফ গুিঁয়ড়া কয়য যাখ। তাযয কড়ায়ে ঘী রদয়ে িঅটায়ক রার কয়য বাজ। বাজা 
য়র একটা থারাে রঢয়র তায়ত এরাচ ও রচরন রভাও। রচরন িঅটায য়ঙ্গ রভয় রগয়র গযভ থাকয়ত থাকয়ত 
নাড়ুয ভত াকাও। 

 

 ল ন ড়ু  
উকযণ – এক কা রুজ, এক কা িঅটা, ানয়ভৌরয, রগারভরযচ, ফড় এরাচ, নাযয়কর রকাযা, রচরন, ঘী 
ও খাফায রাডা।  

প্রথয়ভ ুরজ ও িঅটা রভাও। য়য রফী ঘী রদয়ে বার কয়য রভাও। াভানয জর রদয়ে ভাখ। এিআ ভাখায়ত 
নাযয়কর রকাযা, রাডা, রগাটা ানয়ভৌরয, রকছু ফড়এরাচ ও রগারভরযচ রথিঁয়তা কয়য দাও। রছাট রছাট নাড়ুয 
ভত কয়য গয়ড় নযভ িঅিঁয়চ রার রার কয়য বাজ। রচরনয াক কয়য নাড়ুয াক কয রমন শকয়না ে। 



ন েছকছলে  ন্দ্রমুল 
প্রথয়ভ নাযয়কর কুয়য রনয়ফ। রদখয়ফ মায়ত রার িঅিং গুরর না রকাযা ে মায়ে। রদখয়ত এয়কফায়য াদা 
থায়ক। তাযয খুফ রচকন কয়য রফয়ট রনয়ফ। একটুও জর রদয়ফনা। িঅন্দাজ ভত রচরন রভায়ফ। রমভন রভরষ্ট 
ে। তাযয উনয়ুন ফরয়ে কড়া াক কযয়ফ। এরদয়ক রকছু রখাো দয়র তায য়ঙ্গ ফড় দানায রচরন িথফা 
রভছরযয গুিঁয়ড়া রভরয়ে যাখ। করাাতাে রখাোয ুয রদয়ে রযারকয ভত গড়। তাযয গযভ থাকয়ত 
থাকয়ত ওয ওয়য রস্তা, ফাদাভ, ফড় এরায়চয দানা ফাও। নানা পুর রতা াতা ততরয কয। 

ন েছকছলে ভ লছ   
একটা ফড় নাযয়কর কুয়য একয়া রচরন রভান এফিং কড়ায়ে াক করুন। তাযয চটচয়ট য়র নারভয়ে রছাট 
এরাচ গুিঁয়ড়া রদয়ে রভয়খ ভারয়ায িঅকায়য থারায়ে যাখুন। ভেদা ও দধু গুয়র এিআগুরর ডুরফয়ে ঘীয়ে রবয়জ 
যয় রপরনু। 

ন েছকছলে য নছকক 
উকযণ – নাযয়কর ১ টি, রচরন িঅধ রোরা, ভেদা রদড় কা,দধু এক কা, চায়েয চাভয়চ িঅধ চাভচ 
ননু, চাযয়ট রডভ, এরাচ রতন চাযটি , ঘী 

নাযয়কর কুয়য রনন ও এরাচ গুিঁয়ড়া করুন। রচরন ও নাযয়কর রকাযায়ত াভানয জর রদয়ে াক রদন ও এরাচ 
গুিঁয়ড়া রদন। ভেদা সূ্ত কয়য ভায়ঝ িঅঙ্গরু রদয়ে গতম  করুন। এিআ গয়তম  ননু ও রডভ কটা রবয়ঙ্গ রদন। িঅয়স্ত 
িঅয়স্ত রভায়ত থাকুন ও য়য দধু রভান। দধু রভাফায ভে াফধান রমন রগারায়ত রডভ রডভ না ে। 
রকাথাে রমন রডরা না থায়ক। রগারা ঠিক াটিাটায রগারায ভত য়ফ। 

রগারা য়নয়যা রভরনট রযয়খ রদয়ফন। তাওোয়ত ঘী রদয়ে এক াতা এিআ রগারা রদয়ে াতরা ও রগার রয়েয 
ভত করুন। রবতয়য নাযয়কয়রয ুয রদয়ে াটিাটায ভত ভয়ুড় তুরনু।ম্ভফ য়র একটু ভাখন ওয়য রদয়ে 
রদয়ফন। 

কুভছড় ে ভ লছ  
িঅয়গ রভরষ্ট কুভয়ড়া ছারড়য়ে রু রু কুয়ট ািঁরড়য়ত রদ্ধ কয। রফ রদ্ধ য়র িল্প ননু রদয়ে াতারদয়ে 
রনয়ড় রভানয়বায়গয ভত কয়য নাভাও। য়য তায়ত াতরা ক্ষীয এফিং িল্প ভেদা রদয়ে খুফ রপরনয়ে তায়ত 
ফড় এরাচ ও রভৌরয গুিঁয়ড়া রদয়ে ঘীয়ে রবয়জ যয় রপর।  
 

ন েছকছলে েমঙ্গন ফেমপ 
রযভান – মতটা নাযয়কর, ততটা দধু ও ঠিক ততটািআ রচরন।একটু খাফায রাডা , াভানয রতর থারাে 
ভাখাফায ভত, খাফায়যয উমুত রময়কায়না যিং। 

প্রণারী – রচরন ও দধু জ্বায়র চরড়য়ে রদন ও একটু ঘন য়র নাযয়কর ও রাডা রদয়ে খুফ নাড়য়ত থাকুন। 
রফ বার কয়য রমন রভয় মায়ে। রতর ভাখায়না থারাে  িয়ধমক ঢারনু। ফারকটায়ত াভানয যিং রভান ও 
থারাে ঢারা নাযয়কয়রয উয রদন। এফায োণ্ডা য়র ফযরপয ভত কাটুন। 



ক জফু দ ভ ও ন েছকছলে ফেমপ 
রযভান – ১/২ রকয়রা কাজফুাদাভ, ১/৪ রকয়রা নাযয়কর রকাযা, ১/২ রকয়রা রচরন, ১/২ রকয়রা রখাো 
ক্ষীয, ৩০০ গ্রাভ ঘী, ফাদাভ ও তফক াভানয রযভান াজাফায জনয। 

প্রণারী – পুটি জয়র রভরনট কুরড় কাজফুাদাভ রবরজয়ে যাখয়ফন। তাযয জরয়থয়ক তুয়র রফয়ট রপরনু। ফড় 
কড়ায়ে ঘী গযভ কয়য নাযয়কর, রখাো ক্ষীয, কাজফুাদাভ ও রচরন রদন।াল্কা িঅিঁয়চ াকায়ত থাকুন মতক্ষণ 
না ায়ত্রয গা রথয়ক রফ িঅরগা না ে। এফায নারভয়ে রপরনু। মরদ ছন্দ কয়যন রতা দ ুরপািঁটা রগারা 
জর ফা কটা এরাচদানা রদয়ফন। এফায ঘী ভাখায়না থারাে রঢয়র মতটা রভাটা চান রযকভ কয়য রচয় রদন 
ও উয়য ফাদাভ ও তফক রদন (য়গারা ারড় রদয়রও চরয়ফ)। োণ্ডা য়র রকয়ট যাখুন। 

ন েছকল ও ভয়দ ে েমত 
রযভান – ১/২ রকয়রা ভেদা, ফড় চাভয়চয দিুআ চাভচ ঘী (ভেদা ভাখফায জনয), িঅন্দাজ ভত ঘী 
বাজফায জনয। ািঁচটি এরাচ, ৫-৬ টি রস্তা, ফড় চাভয়চয দ ুচাভচ নাযয়কর রকাযা, একটি রডভ, ১/২ 
কা রচরনয য, ১/২ কা জর। 

প্রণারী – ভেদা ঘীয়েয ভেন রদয়ে রেয় রনন। তায়ত রচরনয য রদন (ও দযকায য়র জর ফযফায 
করুন)। এফায রডভ,নাযয়কর রকাযা, এরাচ ও রস্তা কুয়চা রদন। এফায রছাট রছাট রররচ ারকয়ে ১/২ িআরঞ্চ 
রযভাণ রুু কয়য রফয়র রনয়ফন।রম্বায়ট কয়য রকয়ট রকয়ট তায উয কািঁটা রদয়ে নো ভত কয়য বাজনু। 
গযভ গযভ রযয়ফন কযয়ফন। িআয়ে য়র রচরন ছরড়য়ে রদয়ফন। 

সুমজে র ড়মছে ফ  রকক 
উকযণিঃ ভান রযভান রুজ, রচরন, ভেদা, দিআ ও দধু নাও। তায ায়থ রকছু ফাদাভ, রকরভ ও রছাট 
এরাচ গুিঁয়ড়া। 

প্রথয়ভ মত ুরজ রনয়ফ, ঠিক রিআ রযভান ভােদা, দিআ প্রবৃরত রনয়ফ। প্রথয়ভ দিআয়ক রপটিয়ে নাও। একটা ায়ত্র 
ফ বার কয়য রভাও। রভাফায ভে িঅন্দাজ ভত রফরকিং াউডায রদয়ফ। তাযয একটা জােগাে রফ 
বার কয়য ঘী রদয়ে এিআ রগারাটা রঢয়র দাও। নযভ িঅিঁয়চ ফায়ফ। মখন রদখয়ফ রফ রার রকয়কয ভত য়েয়ছ 
তখন নারভয়ে রনয়ফ। 

দিআ মদছয় রকক 
উকযণিঃ দ ুকা রচরন, দ ুকা ভেদা, দিআ ও এক কা ঘী, ৬টা রডভ, রকরভ, ফাদাভ, ৪ চাভচ রফরকিং 
াউডায  

প্রথয়ভ ঘীয়েয য়ঙ্গ রচরন রভায়ফ। রচরন রভয় রগয়র একটা িঅরাদা জােগায়ে রডভ খফু রপটিয়ে ওয য়ঙ্গ 
রভাও। তাযয দিআ রভাও। ফয়থয়ক য়য রফরকিং াউডায ৪ চাভচ রদয়ফ। ভেদা িল্প িল্প কয়য রভাও। 
তাযয উনয়ুন নযভ িঅিঁয়চ একটা কড়ায়ে ফারর বরতম  কয়য গযভ কয। একটি রডকরচয়ত খুফ বার কয়য ঘী 
ভারখয়ে এিআ রগারাটা রঢয়র দাও ও উয রথয়ক রকরভ ছরড়য়ে দাও। রডকরচয ভখু বার কয়য ভেদা রদয়ে 
ফন্দ কয়য এিআ ফাররয উয়য ফাও।প্রাে দ ুঘণ্টায য খুয়র রযয়ফশ্ন কয। 



রকক 
িঅধয়া ভেদা, িঅধয়া রচরন, ৩টি রডভ ও রকছু রকরভ । প্রথয়ভ রডভ খুফ রপটিয়ে তাযয এিআ রপটারন 
রত রচরন রভাও। তাযয ঘী ও ভেদা রভাও। তাযয একটা ায়ত্র বারবায়ফ ঘী ভারখয়ে এিআ রগারাটা দাও 
এফিং ভখুটা ফন্দ কয। তাযয নযভ িঅিঁয়চ ফাও। রকরভগুরর উয়য ছরড়য়ে দাও। 

ল উ ক মি 
এক রয ওজয়নয একটি করচ রাউ, রচরন িঅধ রয, ক্ষীয এক রয, রময়কায়না ঘী একয়া, রস্তা, ফাদাভ, 
রকরভ রকছু।(য়ফর ফা কভ এিআ িনুায়ত কযয়ত ায)। 

প্রথয়ভ রাউএয রখাা ছারড়য়ে রনয়ফ। কুভয়ড়া কুযরন রদয়ে কুয়য রনয়ফ। রফরচগুরর ফাযকয়য রদয়ফ। তাযয 
কড়ায়ে দধু রদয়ে রদ্ধ কয়য রনয়ফ। ফাদাভ, রস্তায়ক খুফ রছাট রছাট কয়য কাট। রকরভ গুরর বারকয়য ধুয়ে 
কাঠিগুরর রফয়ছ দাও। একটা কড়ায়ে ঘী দাও। রদ্ধ কযা রাউয়ক ঘী গযভ য়র রছয়ড় দাও। রচরন ফাদাভ 
প্রবৃরত রদয়ে িল্প িঅিঁয়চ াতাে নাড়। রফ ঝযঝয য়ে রগয়র নারভয়ে োণ্ডা কয।  

ন ন খ ট িআ 
এক কা ুরজ, এক কা িঅটা এফিং এক কা রচরন নাও। প্রথয়ভ এিআগুরর একায়থ রভায়ফ। তাযয দয়ুটা 
রডভ ওয ায়থ ভাখয়ফ। জর রদয়ফনা। খুফ রেয়ত য়ফ। তাযয নানা যকয়ভয গয়ড় ঘীয়ে বাজ। রার য়ে 
রগয়র নাভাও। 

  টমন 
রখজযু ও রফরররতয়ফগুন, রকরভ (িথফা শধু রফগুয়নও ে) 

প্রথয়ভ কড়ায়ে রতর রদয়ে রফরররতয়ফগুন িল্প কয় নাও। তাযয জর, রখজযু, রকরভ দাও। রদু, ননু, 
াভানয রঙ্কা, িঅন্দাজ ভত গুড় ও রচরন রদয়ফ। তায়ত যঙটা রার য়ফ।  

মরদ রফগুয়নয কয তয়ফ নাভাফায একটু িঅয়গ রতিঁ তুয়রয য রদয়ফ। একটু িঅটা রদয়র যটা ভাখা ভাখা য়ফ। 

রিঁছে   টমন 
িঅয়গ কািঁচা রিঁয় াতরা াতরা কয়য কুয়ট জর রদয়ে রদ্ধ কয়য রনয়ফ। রিঁয় রদ্ধ য়র জরটা রপয়র রদয়ফ। 
কািঁচা রতিঁ তুর রদ্ধ কয়য তায যটা একটা জােগাে যাখয়ফ। মরদ কািঁচা রতিঁ তুর না াওো মাে তয়ফ াকা 
রতিঁ তুর য কয়য রদয়ফ। কড়ায়ত রতর রদয়ে রদ্ধ রিঁয় রপয়র নায়ড়া। রকছু রকরভ রদও। জর রদয়ে, এিআ 
রতিঁ তুয়রয য রচরন ও ননু দাও। রফর জর রদয়ফনা। য ভয়য এয়র চাযটি ভেদা গুয়র নাভাও। ঝার কযয়ত 
য়র রঙ্কা ফাতা রদও নায়র একটা রঙ্কা রপাড়ন রদও।  

শস ে  ে য়ে  
া ছারড়য়ে রু রু কয়য কাটুন।িল্প ননু ভাখান। রকছু য়য জর রনিংয়ড় িল্প দিআ, রচরন, াদা যয়ল 
ফাটা ভাখান। 



িঅ  ে িআেয মদ 

িঅছভে িঅ  ে – ১ 
প্রথয়ভ িঅভ গুরর রকয়ট ননু ভারখয়ে রযায়দ শকান। রফ রকছু রদন রযায়দ রদওোয য মখন রদখয়ফন রম 
িঅভগুরর রফ নযভ য়েয়ছ এফিং ননু জরগুরর শরকয়ে এয়য়ছ তখন একটি কড়ায়ে িঅন্দাজ ভত রচরনয য 
করুন। যটা রমন গাঢ ে । এরদয়ক কড়ায়ে রতর রদয়ে রজয়য রঙ্কা গুিঁয়ড়া (কািঁচা)য়তয়রয উয 
রদন।তাযয এিআ যয় রঢয়র রদন। রফ ভাখা ভাখা য়র নাভান। রযায়দ রদয়ফন না। 

িঅছভে িঅ  ে – ২ 
িঅভ একয়য রখাা ছারড়য়ে ঘণ্টাখায়নক চুয়নয জয়র রবরজয়ে যাখয়ফন। তাযয ধুয়ে ননু রদু ভারখয়ে রযায়দ 
দ ুরতন ঘণ্টা যাখয়ফ। রচরন িঅধয়য কড়ায়ে চারয়ে এক ছটাক জর রদয়ফ। য য়েয়গয়র িঅভগুরর রঢয়র 
রদয়ে বার কয়য নাড়য়ফ। রনয়চ এয়ন তায়ত িঅদাফাটা, রগাটারঙ্কা রদয়ে ঢাকা রদয়ফ ও োণ্ডা কযয়ফ। 

িঅভ রেল 
ভাঝাযী ২০টা িঅভ রকয়ট রতয়র রবজায়ফ ও রযায়দ রদয়ফ। দরুদন ফায়দ িঅন্দাজ ভত ননু রদয়ফ। ১০/১২ রদন 
য িঅধছটাক রদু, িঅধছটাক রঙ্কাগুিঁয়ড়া ও একছটাক রযলা গুিঁয়ড়া রদয়ফ। ১০/১২ রদন রপয রযায়দ রদয়ফ। 
য়য চাযটি রভরথ রখারাে িল্প রবয়জ গুিঁয়ড়া কয়য রদয়ফ।ািঁচ ছে রদন য়য রচয়খ রদখয়ফ রতিঁ য়তা িঅয়ছ রকনা। 
মখন  রতিঁ য়তা থাকয়ফ না তখন য়েয়ছ জানয়ফ। 

মভমষ্ট িঅ  ে 
িঅভ ছারড়য়ে ৪ পারা কয়য কুয়ট জয়র রবজায়ফ। দ ুঘণ্টা য়য জর য়ত তুয়র রনয়ফ।ািঁরড়য়ত গুড় পুটয়ত 
রদয়ফ। তায়ত ননু ািঁচ রপািঁড়ন ও াভানয রঙ্কাগুিঁয়ড়া রদয়ফ। গুড় পুটয়র িঅভ রপয়র রদয়ফ এফিং কায়েয ফা 
রল্বায়যয াতাে নাড়য়ফ।িঅভ রদ্ধ য়র এফিং গুড়টা রফ ভয়য ভয়য এয়র নাভায়ফ। মরদ য রফর থায়ক 
রযায়দ ২/৪ রদন রদয়র শরকয়ে মায়ফ। 

িঅছভে িঅ  ে – ৩ 
প্রথয়ভ িঅভ রকয়ট জয়র ধুয়ে রকছুক্ষণ রযায়দ শরকয়ে নাও। তাযয একটা রডকরচয়ত য়লম , রঙ্কা, ননু, রদু, 
রগাটা রভরথ, িল্প রতর, রিং, িঅদা দাও। িল্প গুড় য কয়য দাও। ভরাটা একটু রফর রদয়ফ। রমন ভাখা 
ভাখা ে। তাযয রফাতয়র রযয়খ াভানয রযায়দ রদয়ে যাখ। 

রলফুে িঅ  ে – ১ 
প্রথয়ভ ররফ ুচায পারা কয়য কাটয়ফ। তাযয ররফযু রবতয়য রঙ্কা গুিঁয়ড়া, রদু, ননু, রিং রদয়ফ। রকছু রভরথ 
ও রজয়য রবয়জ গুিঁয়ড়া কয়য রদয়ফ। রদফায িঅয়গ ভরা গুরর িল্প রতর রদয়ে রভয়খ রনয়ফ। তাযয ররয়ত 
িল্প রতর রদয়ে ারজয়ে যাখয়ফ। রযায়দ রদয়ফ না। 

রলফুে িঅ  ে – ২ 
প্রথয়ভ ররফগুুরর ধুয়ে কায়ড় ভয়ুছ শরকয়ে রনয়ফ। তাযয একটা রডকরচয়ত রকছু ননু ছারড়য়ে দাও। তাযয 
ররফগুুরর রছাট রছাট টুকয়যা কয়য রকয়ট এিআ রডকরচয়ত যাখ। প্রাে ২৫টা ররফয়ুত ১ রাো ননু রায়গ। দ ু



চাযয়ট ররফ ুকাটয়ফ ও একটু কয়য ননু ওয়য ছড়ায়ফ। মখন ফ ররফ ুকাটা য়ে মায়ফ তখন ভরযভায়ণ 
যয়ল, রঙ্কা ও রভরথ গুিঁয়ড়া ওয য়ঙ্গ ভাখাও। তাযয কড়ায়ে িল্প রতর গযভ কয়য ওয়ত একটু রগাটা যয়ল 
ও িল্প রদু দাও। য়য রতরটা োণ্ডা কয়য এিআ ররফযু য়ঙ্গ বারবায়ফ রভয়খ রফাতয়র যাখ।য়যায়দ রদয়ফনা। 

রেিঁ েুছলে িঅ  ে – ১ 
রকছু ছড়া রতিঁ তুর নাও। রিআ রতিঁ তুয়রয য়ঙ্গ িল্প যয়ল, রঙ্কা, রতর ও ননু দাও। িঅন্দাজ ভত গুড় য 
কয়য দাও। োণ্ডা য়র রফাতয়র যাখ। রকছুরদন ফায়দ ফযফায কয। 

রেিঁ েুছলে িঅ  ে – ২ 
প্রথয়ভ াভানয জয়র রতিঁ তুর রবজান।(য়মভন রতিঁ তুরগুয়রা জয়র ডুয়ফ মাে)।তাযয রমভন রতিঁ তুরগুরর বারবায়ফ 
চটয়ক চাররুনয়ত রছিঁ য়ক রনন। াথয়যয থারাে রযায়দ রদন।রতনচায রদন রযায়দ রদফায য়য িঅন্দাজ ভত ননু 
রদয়ফন ও ভায়ঝ ভায়ঝ কাঠিয়ত রঘিঁয়ট রদয়ফন। এিআ যটা মখন রফ ভাখা ভাখা য়ে িঅয়ফ, তখন একটু 
রফর জীয়য, ২-৩ রট রঙ্কা, িল্প ািঁচ রপাড়ন তাওেএ রবয়জ গুিঁয়ড়া কয়য রদয়ফ। তায ায়থ িল্প গুড় জ্বার 
রদয়ে য কয়য রদয়ফ। তাযয রফ বারবায়ফ রঘিঁয়ট রফাতয়র যাখ এফিং দ ুরতন রদন রযায়দ রদয়ে খাও। 

লঙ্ক ে িঅ  ে 
প্রথয়ভ রঙ্কাগুরর াভানয রচয়য নাও। রকছু য়লম গুিঁয়ড়া, রিং ও রভরথ রবয়জ গুিঁয়ড়া কয়য নাও ও রঙ্কায রবতয 
বরতম  কয়য দাও। রতর িল্প গযভ কয়য োণ্ডা কয়য রদয়ফন। কাগরজ ররফযু য রদয়ফন। রকছু রদন রযায়দ 
রদওোয য খান। 

িঅছভে িঅ  ে – ৪ (সম্বলেু) 
প্রথয়ভ িঅভগুরর রখাা ছারড়য়ে কুয়য রনন। একটা গতম  ভত ফাটি য়র বার ে। ননু ও রদু ভারখয়ে একটা 
রদন িঅথফা যারত্তয যাখুন। য়য িঅভ গুরর রচয় রনিংয়ড় রনন রমন একটুও জর না থায়ক। তাযয একটা 
রফাতয়র মত িঅভ, ঠিক ততটা রচরন রনয়ফন। রকছু রঙ্কা গুিঁয়ড়া , জীয়য বাজা গুিঁয়ড়া, ও একটু াভানয ননু 
রদয়ে রভয়খ ওয রবতয়য যাখ। প্ররতরদন রযায়দ রদয়ফ। রফ ভাখা ভাখা ও রার য়ে রগয়র ফযাফায কযয়ফ। 

িঅছভে িঅ  ে – ৫ (সম্বলেু) 
িঅয়ভয রখাা ছারড়য়ে কুয়য নাও। য়য একটা জােগাে ননু ও রদু ভারখয়ে একটা রফরা যাখ। য়য রনিংয়ড় 
রনয়ে একটা জােগাে যাখ। িঅন্দাজ ভত রতর, রগাটা য়লম, রদু, রঙ্কা গুিঁয়ড়া, রজাোন, রছারা ননু রদয়ে 
রভয়খ রফাতয়র যাখ। দ ুচায রদন রযায়দ দাও। 

িঅছভে রজমল 
িঅভ রখাা ছারড়য়ে রকয়ট জররদয়ে িয়ধমক রদ্ধ কয ও জরটা রপয়র দাও। য়য ািঁরড়য়ত িল্প জর রদয়ে য 
কযায ভত রফর রচরন দাও। রচরন গয়র রগয়র িঅভগুরর দাও এফিং চাভয়চ কয়য নাড়। ভাখা ভাখা য়র 
নারভয়ে রজয়য বাজায গুিঁয়ড়া িল্প দাও। 



খ ট্ট মভছে  
িঅভ পারা পারা কয়য দ ুঘণ্টা জয়র রবরজয়ে যাখ। য়য ািঁরড়য়ত গুড় রদয়ে িঅভগুরর জর রথয়ক তুয়র গুয়ড় 
রপর। পুটয়র রঙ্কাগুিঁয়ড়া, ািঁচয়পাড়ন ও িল্প ননু দাও। ভাখা ভাখা য়র নাভাও। 

িঅভলকীে রভ েব্ব  ফ  িঅ  ে 
িঅভরকীয রভাযব্বায়ত খুফ বার এফিং ুষ্ট পর দযকায। িঅভরকী কািঁটা রদয়ে খুিঁরচয়ে পুয়টা পুয়টা কয়য চুন 
রগারা জয়র ৩ রদন রবরজয়ে যাখয়ফন। চুয়নয জর খুফ াল্কা ে রমন। তৃতীে রদয়ন জরয়থয়ক তুয়র াভানয 
বারয়ে রনয়ফন। মতটা পয়রয ওজন তায রদড়গুণ রচরন চািআ। এফায রতন রদন ১৫ রভরনট কয়য রচরনয যয় 
পুটিয়ে যাখয়ফন।  

র ল ও িআেয মদ 

র ল ও 
িঅয়গ রু িঅয়রা চার াত ফাছা কয়য ধুয়ে কুরাে শরকয়ে নাও। য়য রদু, রঙ্কা, ধয়নরজয়য িঅদা ফাটা, 
ঘী, ননু, রভরষ্ট রদয়ে রভয়খ নাও। এধায়য ািঁরড়য়ত ঘী রদয়ে িঅদা রু রু কয়য কুয়ট বাজ। ফাদারভ যঙ য়র 
এফিং রফ গে রফযয়র রগাটা গযভ ভরা, রতজাতা, রকরভ রদয়ে এিআ ভাখা চার দাও। একটু রবয়জিআ জর 
দাও। পুটয়র তায়ত িল্প দিআ ও ক্ষীয দাও। না রদয়রও ক্ষরত রনিআ। জর কয়ভ এয়র ভখু রঢয়ক িঅিঁচ করভয়ে 
রদয়ে দয়ভ ফাও। ভায়ঝ ভায়ঝ রনয়ড় রদয়ফ। 

ফ দ ছভে মখ ুমড় 
িঅর ুিঅধয়য, কািঁচা রচনাফাদাভ িঅধয়য, রদু, ননু, ধয়নাতা, কািঁচা রঙ্কা, রজয়য, শকয়না রঙ্কা। িঅর ুডুয়ভা 

ডুয়ভা করুন। ফাদাভ ছারড়য়ে রার ছার শদ্ধ াভানরদস্তা রদয়ে গুিঁরড়য়ে রনন। রভর কযয়ফন না। এফায়য উনয়ুন 
রতর চাান। রগাটা রজয়য, রঙ্কা রপাড়ন রদয়ে িঅর ুও ফাদাভ রদন। রদু ও ননু রদয়ে রনয়ড় িল্প জর রদন। 
রফ ভাখা ভাখা য়র ধয়নাতা ও কািঁচারঙ্কা রদয়ে নাভান। এয়ত নাযয়কর কুয়চা ও রগারভরযয়চয গুিঁয়ড়া রদয়ত 
ায়যন। খাফায ভে ররফযু য রদয়ে রদয়ফন। 

সমি র ল ও  
িআায়ত ফািঁধাকর, পুরকর , কড়ািআশিঁটি, রফরররতয়ফগুন, িঅর ুএফিং মরদ িনয রকান িঅনাজ রদয়ত চাও রতা 
রদয়ত ায। 

প্রথয়ভ ফািঁধাকর প্রবৃরত িঅনাজ গুরর তাযকারযয ভত কাট। টভযায়টা গুরর িঅধখানা কয়য কাট।িআায়ত রফর 
টভযায়টা ও রিঁোজ রায়গ। প্রথয়ভ কড়ায়ে রতর রদয়ে রকছু কাটা রিঁোজ দাও। রিঁোজ বাজা য়ে রগয়র 
িঅনাজ দাও এফিং ক। ভািংয মা ভরা তা িআায়তও রায়গ। িঅন্দাজ ভত ভরা ও ননু, রভরষ্ট িল্প 

রফরররতয়ফগুন রদয়ে কয় জর দাও। িঅনাজ গুরর রদ্ধ ে রকন্তু রঘিঁয়ট রমন না মায়ে। ভাখা ভাখা য়র 
নারভয়ে দাও। এরদয়ক ািঁরড়য়ত ঘী রদয়ে ভরা িঅন্দাজ ভত রদয়ে ক। (য়তজাতা, রকরভ, ফাদাভ, এরাচ, 



ডাররচরন রছিঁ য়চ দাও)। জর চায়রয দগুুন রদয়ফ। ননু, রভরষ্ট ফ রদয়ফ। জর পুটয়র চার দাও। রারাও য়ে 

রগয়র তযকারযটা দাও। উয়য বাজা রিঁোজ ও বায়রা ঘী রদয়ে নাভাও। 

রিঁয় ছজে র ল ও 
এক রয িঅত চার, িঅধ রয ফড় রিঁোজ, রতজাতা, রঙ্কা রতন চাযয়ট ও ঘী।প্রথয়ভ রিঁোজ রু রু 
কয়য কাট। রডকরচয়ত ঘী রদয়ে রিঁোজ দাও। রিঁোজ রার য়র িল্প জর রদয়ে ঘািঁট রমভন রিঁোজগুরর ফ 
রঘিঁয়ট মাে। তাযয মত চার তায দগুুন জর রদয়ফ।য়তজাতা, রফঙ্গ ননু দাও। তাযয চার ধুয়ে জর 
ঝরযয়ে নাও। জর পুটয়র চার দাও। রারাও য়ে রগয়র রনয়চ নারভয়ে এয়ন ঢাকরনয উয়য াভানয িঅগুন 
দাও। 

িনয প্রছদছশে ে ন্ন  

দিআ ফড়   
প্রথয়ভ রফরয রফয়ট যাখ। তাযয ননু ও িঅন্দাজ ভত িঅদা রছিঁ য়চ দাও। এিআ ফাটা রফরয রফ কয়য রপরনয়ে 
নাও। এরদয়ক এক জােগাে রকছু দিআ রপটিয়ে জর রভাও। িয়নকটা রঘায়রয ভত কয। িঅন্দাজ ভত ননু 
দাও। রকছুক্ষণ য যয়ল রতয়র ফড়া বাজ এফিং জয়র রপর। ফড়া োণ্ডা য়ে রগয়র দিআয়ত দাও। উয়য 
বাজাভরায গুিঁয়ড়া দাও।  

  রু 
প্রথয়ভ রকছু রফর জয়র রতিঁ তুর রদ্ধ কয এফিং তায়ত রদু ননু দাও। রতিঁ তুর রদ্ধ য়র একটা জােগাে রঢয়র 
যাখ। কড়ায়ে রতর রদয়ে রিঁোজ যুন, বুশিং াতা যয়ল রপাড়ন রদয়ে এিআ জর রঢয়র দাও। 

মসভ িআএে উভ  
প্রথয়ভ রভািআয়ক রবয়জ রনয়ফ। তাযয িল্প জয়র রদ্ধ কয়য ছািঁকরন ফা িনয রকছুয়ত রছিঁ য়ক রনয়ফ মায়ত জর 
না থায়ক। তাযয কড়ায়ে পুরকর, গাজয, কড়ািআশিঁটি, রফন্স, িঅর ুঘী ফা রতর রদয়ে রবয়জ নাও। একটু 
টভযায়টা রদয়ফ। য়েয়গয়র এিআ রভািআ রভরয়ে নাও এফিং রমভন কয়য উভা কয়য র যকভ কয। রভাটা 
রভািআয়ত বার য়ে। রিঁোজ রদয়ফ না। 

স কুটি (ছগ য় মনজ ে ন্ন )- ভুেমগ ফ  িনয রক ন ভ িংস মদছয় হয় 
িঅধরকর রথয়ক রতন রাো ভািংয় রাগয়ফ ১.৫ খানা নাযয়কর, এক িআরঞ্চ রযভাণ রদু, ১০ টি শকয়না রঙ্কা, 
(মরদ ঝার কভ খান রতা কভ কযয়ত ায়যন), চায়েয চাভয়চ এক চাভচ রাস্ত দানা, িঅধ চাভচ রজয়য, 
াঞ্চ চাভচ ধয়ন, দ ুরকাো যুন, এক িআরঞ্চ রযভাণ িঅদা, ১০-১৫ টা রগারভরযচ, ১০-১৫ টা রফঙ্গ,  এক 
টুকয়যা ফড় দাররচরন, াভানয জােপর, এক রাো রিঁোজ, াভানয রতিঁ তুর, রতনটি রছাট এরাচ, রগাটা 
রতয়নক িঅর,ু ২টি কািঁচা রঙ্কা। 

প্রনারী – প্রথয়ভ ভািং রছাট কয়য টুকয়যা কয়য নাও। তাযয ধুয়ে, রচয় জর রফয কয়য ননু রভয়খ িঅরাদা 
যাখ।  



তাওোয়ত একটা নাযয়কর কুয়য ঘী রদয়ে বাজনু।ধয়ন, রাস্ত দানা, কুরচ কয়য কাটা  রিঁোয়জয িয়ধমক – 
ফিআ িঅরাদা িঅরাদা বাজনু। 

এফায়য একয়ঙ্গ ফারক ভরা বাজয়ত ায়যন। 

ভস্ত ভরা, নাযয়কর বাজা, রিঁোজকুরচ বাজা একত্র খফু রভর কয়য রবরনগায়য রয়ফন। 

ফারক রম িয়ধমক নাযয়কর িঅয়ছ তায দধু ফাযকয়য রনয়ফন। তায়ত রতিঁ তুর গুয়র তায ছািঁকা রপয়র রদয়ফন। 

িয়ধমক রিঁোজ ঘীয়ত রার কয়য ভািংয়য টুকয়যা গুরর রদয়ে ২-৫ রভরনট বাজনু।এফায নাযয়কর দধু ও রতিঁ তুর 
ও রা ভরা রদন। ভািং ত থাকয়ফ এযকভ িঅঙ্কা থাকয়র জর রদয়ফন। ভরা মরদ গাঢ ভয়ন ে রতা 
জর রদয়ফন। িঅধ ঘণ্টা যান্না করুন। ভয়ধয ভয়ধয রফ কয়য রনয়ড় রদয়ফন। নায়র ভরা ররয়গ মায়ফ। ভািং 
নযভ ে রগয়র িঅর ুরদয়ফন। য়য ননু ও রচযা কািঁচারঙ্কা রদয়ফন। 

ম িঁ ছড় ব জ  (ভহ ে ষ্ট্র) 
প্রথয়ভ খুফ রু রচিঁ য়ড়য়ক কড়ায়ে শকয়না রবয়জ রনয়ফ। মখন রদখয়ফ রম রচিঁ য়ড়বাজাটা ভড়ভড় কযয়ছ তখন 
নাভায়ফ। রচনাফাদাভ বাজা ছারড়য়ে যাখয়ফ। রিঁোজ একটু রফর খুফ রু রু কয়য কুয়ট দরুদন িঅয়গয রথয়ক 
রযায়দ শরকয়ে যাখয়ফ। কড়ায়ে রতর রদয়ে য়লম, কািঁচারঙ্কা কুরচ রপাড়ন দাও। তাযয রচনাফাদাভ ও রিঁোজ 
দাও। শকয়না নাযয়কার কুরচও রদয়ত ায। রার য়ে রগয়র একটু রদু ও রচিঁ য়ড় রঢয়র নায়ড়া।ননু ও িল্প 
রঙ্কাগুিঁয়ড়া দাও। 

ন েছকছলে কেমিয়  (স উথ) 
উকযন – একটি নাযয়কর, িঅধকা রচরন, াভানয ক্ষীয, রদড় রোরা ভেদা, ১০-১২টি কাজ ুফাদাভ, ৫টি 
রছাট এরাচ, াভানয চায়রয গুিঁয়ড়া, এক রচভয়ট রফণ, বাজাফায জনয ঘী। 

প্রণারী – নাযয়কর কুয়য িল্প িঅিঁয়চ শকয়না ায়ত্র নাড়াচাড়া কযয়ফন। কাজ ুফাদাভ কুরচয়ে ও এরাচ গুিঁয়ড়া 
কয়য ক্ষীয়য রফ কয়য রভরয়ে রদয়ফন। এফায এিআ ক্ষীযটা নাযয়কয়র রঢয়র রচরন রদয়ে াক করুন। রতন চাভচ 
ঘী চায়রয গুিঁয়ড়ায য়ঙ্গ রফ রপটিয়ে রভান। ভেদায য়ঙ্গ একরচভয়ট ননু রদয়ে বার কয়য ভাখুন। ভেদায 
রররচ কয়য াতরা কয়য রফরনু। তায ওয়য একটু কয়য চায়রয গুিঁয়ড়া রভায়না ঘী রভয়খরদন। এফায রযার 
কয়য াকান। একিআরঞ্চ রযভাণ কয়য রযারটি কাটুন। টুকয়যা গুরর খাড়া বায়ফ রযয়খ িঅফায রফরনু। ফড় 
চাভয়চয এক চাভচ কয়য নাযয়কর ুয রদন। রকনাযাে জয়রয াত একটু রারগয়ে িধম – চন্দ্রাকায়য ভয়ুড় 
রদন। গযভ ঘীয়ত বার কয়য রবয়জ তুরনু। এয়ক রফ রকছুরদন রযয়খ খাওো মায়ে।  

ড ল সম্বে  
প্রথয়ভ যড ডার ফাও। বার কয়য ডার রদ্ধ য়ে রগয়র তায়ত িঅনাজ দাও(ঢযািঁড়, কুভয়ড়া,রফরররতয়ফগুন 

প্রবৃরত)। য়য িনয একটা কড়ায়ে বুশিং াতা, রিঁোজ, যুন, যয়ল ও ািঁচয়পািঁড়ন রদয়ে ািঁতরাও। রকছু 
রতিঁ তুয়রয য কয়য তায়ত রঢয়র দাও। নাভাফায ভে উয়য ম্বয াউডায রদয়ে নাভাও। 



স ফুে  িঁড়  
াফ ুঘন কয়য রদ্ধ কয়য নাও। তায়ত ননু, রজয়য, রঙ্কা গুিঁয়ড়া দাও। একটি ায়ত্র ঘী ভারখয়ে াতাে কয়য 
রঢয়র দাও। রফ রছাট রছাট রগার কয়য রদয়ফ। য়য রযাদ্দয়ুয শকাও। য়য ঘী রদয়ে বাজ। 

ভ দ্র মজ খ ফ ে - ভুড়ুকু্ক  
উকযণিঃ চায়রয গুিঁয়ড়া, ুরজ, নাযয়কর, ঘী, রজয়য, রিং, রঙ্কা, ফাদাভ রতর ও রযভাণ ভত ননু। 

প্রথয়ভ নাযয়কয়রয য়ঙ্গ রজয়য, রিং, রঙ্কা (একটু রফর), ননু খুফ রভর কয়য ফাট।তাযয মত চায়রয গুিঁয়ড়া 
রনয়ফ ঠিক ততটা ুরজ রনয়ফ। তাযয শকয়না কড়ায়ে ুরজয়ক রনয়ড় রনয়ফ। মখন রদখয়ফ বাজা বাজা গে 
রফয়যায়ে তখন নারভয়ে রনয়ফ। চারটাও বাজয়ফ। মখন ারকা রাগয়ফ তখন নাভায়ফ। য়য কড়ায়ে একটু 
রফর রযভাণ ঘী রনয়ে খুফ গযভ কযয়ফ ও এিআ ুরজ ও চায়রয গুিঁয়ড়ায য়ঙ্গ রভায়ফ। বার বায়ফ রভায়না  
য়র নাযয়কর ফাটাটা রভাও। য়য িল্প জর রদয়ে রে। কড়ায়ে রতর রদয়ে রগার রযয়ঙয ভত গয়ড় রার 
কয়য বাজ। 

ভ দ্র মজ খ ফ ে – রলভন ে িআস 
প্রথয়ভ বাতটা (িঅত চায়রয) কয়য রনয়ফ।তাযয একটা কড়ায়ে ঘী দাও। ঘী গযভ ে রগয়র তায়ত 
রচনাফাদাভ, য়ষম , রছারায ডার বাজা, রফরয, কাজফুাদাভ, কািঁচারঙ্কা কুরচ ও াভানয রদু দাও। একটু রনয়ড় 
রনয়ে নীয়চ নারভয়ে যাখ। তাযয একটা জােগাে কাগরজ ররফযু য কয িঅন্দাজ ভত। রমন বাতটা একটু 
টক টক রখয়ত রায়গ। িঅন্দাজ ভত ননু বায়তয রযভাণ রদয়খ রদয়ফ। শকয়না নাযয়কর (ভায়ন মায়ত একটুও 
জর থাকয়ফ না) কুয়য নাও। তাযয ফ একয়ঙ্গ রভরয়ে রনয়ফ বার বায়ফ। ঘীটা রদয়ফ মায়ত বায়তয গায়ে 
িল্প িল্প ররয়গ থায়ক।  

 

ভ ছয়ে মসছে  ে মডশ 
 

মডছভে রন ফল  ছয়স 
প্রথয়ভ দধুটা িয়ধমক ঘন কয রচরন রদয়ে। দধুটা রফর ঘন কযয়ফনা। দধু রদয়খ িঅন্দাজ ভত ৪-৬টা রডভ 
নাও। রডয়ভয ভয়ধয রদু কুুভটা াফধায়ন ফায কয়য নাও। রডয়ভয াদা িিংটায়ক রপটিয়ে াফায়নয রপনায 
ভত কয। রপটান য়ে রগয়র দধুটা গযায় পুটয়ত দাও। একটা ছড়ায়না ায়ত্র রনয়র বার য়ে। তাযয একটা 
চাভচ কয়য এিআ পযাটায়না রডভটা দয়ুধয ওয একটু একটু কয়য দাও। এফিং িঅিঁচটা িল্প কয। ঠিক যয়গাল্লায 
ভত বায়ত থাকয়ফ। একটা া য়ে রগয়র িঅয়স্ত কয়য উয়ে দাও। দুা য়ে রগয়র চাভচ কয়য রযয়ে 
দাও। িনয গুরর এিআযকভ কয়য দয়ুধয ওয়য দাও। মরদ রদখ রডয়ভয পযনাটা ভয়য মায়ে তয়ফ িঅফায 
রপটিয়ে নাও। মরদ রডয়ভয ফরগুরর রফর য়ে মায়ে  তয়ফ এিআগুরর িঅয়স্ত িঅয়স্ত উঠিয়ে িনয জােগাে রযয়খ 
দাও। ফ য়ে রগয়র য়য রভরয়ে রদয়ফ। রফ্রয়জ রকছুক্ষন রযয়খ োণ্ডা কয। উয়য রছাট এরাচ গুিঁয়ড়া ছরড়য়ে 
দাও।  



ব   দিআ 
প্রথয়ভ এক ররটায দধুয়ক ঘন কয। মখন এক রাো িঅন্দাজ থাকয়ফ, তখন উনান রথয়ক নারভয়ে খুফ োণ্ডা 
কয। তাযয এিআ দয়ুধ দ ুচাভচ কাোড াউডায রভাও এফিং দ ুাতা টকদিআ রভাও। একটা কায়ড় (ফা 
একটা ফড় ছািঁকরনয়ত) রছিঁ য়ক নাও। তাযয িঅন্দাজ ভত রচরন রভাও। দয়ুধয য়ঙ্গ িঅয়গ রভায়রও চরয়ফ। 
একটা ফে ফাটিয়ত ঘী াত রারগয়ে দধুটা রঢয়র ফন্দ কয়য দাও এফিং রপ্রায়য এক ঘণ্টা যাখ। রপ্রায়য 
রদফায িঅয়গ এরাচ গুিঁয়ড়া কয়য রদয়ত ায। তাযয োণ্ডা য়র এফিং ফয় রগয়র রফ্রয়জ রযয়খ িঅফায োণ্ডা 
কয। খাফায িঅয়গ িঅয়গ রকয়ট রযয়ফন কয।  

ভ লছ য়  

ভা প্ররত ফছয রফজোয ভে ভারয়া ফানাত। রকন্তু িঅরভ এয রযররটা ডািআরযয়ত ািআরন। 

লফঙ্গলে  
নাযয়কর কুয়য রচরনয যয় যু কয়যা। ুয য়ে এয়র উয রথয়ক এরাচ, ডাররচরনয গুিঁয়ড়া ছরড়য়ে দাও। 
ভেদা রভয়খ ররচী কাট। রগার কয়য রফয়র তায ভয়ধয নাযয়কয়রয ুয বয়য চায ধায রথয়ক রচৌক কয়য  
রভায়ড়া। একটা রফঙ্গরতা রদয়ে (রয়নয ভত কয়য)ভাঝখান টা িঅটয়ক দাও। তাযয রতয়র বাজ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


