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আন্তজজাতিক যে মূ
আমাক্ষ্ির কাক্ষ্ছ যকব একটি গ্রই আক্ষ্ছ।যাওয়ার জনে আমাক্ষ্ির কাক্ষ্ছ আর অনে যকাক্ষ্না
িান/জায় া যনই। যতি আমরা আমাক্ষ্ির ৃজনাত্মক লতক্তর ঠিক প্রক্ষ্য়া কতর, আমাক্ষ্ির তিিীয়
িাক্ষ্নর/জায় ার প্রক্ষ্য়াজন যনই। আমরা যতি এটির ও এক্ষ্ক অপক্ষ্রর যি াক্ষ্লানা কতর, িাক্ষ্
আমাক্ষ্ির চাতিার মস্ত বস্তুই এ াক্ষ্ন মজুি রক্ষ্য়ক্ষ্ছ।

োর যকন রতবনন
য ক/অধ্োপক

তিতিলী তবকাক্ষ্লর জনে
আন্তজজাতিক ক্ষ্যের প্রবিজন
তবয়

প্রস্তুতি

এটি একটি মাক্ষ্বক্ষ্ল, পড়াক্ষ্নার ময় বা ক্লাক্ষ্র

যতি ম্ভব য় আন্তজজাতিক যেুরত ঘক্ষ্রর

কাযজ কাক্ষ্পর জনে বেবার করা যযক্ষ্ি পাক্ষ্র।

ামক্ষ্ন মুদ্র্ এব পতরতলষ্ট ২ অ বা ৩ বেবার

যমাব ময়
৩০
তমতনব

কক্ষ্র একটি পিজ ায় প্রিলজ ন কুতন । ছাত্রক্ষ্ির
পরামলজ য ার জনে একটি যবার্জ তিরী কুতন।

তলযার ফাফ

অতন্তম কতমস ক কাযজ কাক্ষ্পর জনে যছাব বক্ষ্ জ র

তিতিলী তবকাক্ষ্লর জনে আন্তজজাতিক ক্ষ্যের
প্রবিজন এব ুরুত্বপপূ্জিার কার্ তলযা
বো ো করক্ষ্ি পাক্ষ্রন।

রা

কা জ মুদ্র্ বা অঙ্কন কুতন।

আক্ষ্রা তবস্তাতরি জানুন
আন্তজজাতিক যেুরতর ম্পক্ষ্কজ আরও িক্ষ্ ের
জনে তভতজব কুতন www.globalgoals.org। যে,
িাক্ষ্ির ত ম ও িার ক্ষ্ে তকরূক্ষ্প যুক্ত ওয়া যায়
যই ম্পক্ষ্কজ আক্ষ্রা অনুলীনীর পতরকল্পনার জনে
তভতজব কুতন
www.globalgoals.org/worldslargestlesson।

বয়পতর ীমা:
৮-১৪
বৎর
পযজ েন্ত
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তিতিলী তবকাক্ষ্লর জনে
আন্তজজাতিক ক্ষ্যের প্রবিজন
১০

ভূতমকা

তমতনব

ছাত্রক্ষ্ির ুতক্ষ্ম প্রক্ষ্বল ক্ষ্িই তনম্নতত ি প্রশ্নুরত যি ক্ষ্ি পাক্ষ্ ন - “তবক্ষ্ের/আমাক্ষ্ির যিক্ষ্লর / ম্প্রিাক্ষ্য়র জন ্ তক তক
ক বৃত্তম মোর ম্মু ীন ক্ষ্ ?” (য ায

েতি রা ুন)

অক্ষ্নের িৃতষ্টক্ষ্কা্ তিক্ষ্য় তচন্তা করার জনে তলশুক্ষ্ির উৎাতি কুতন, িাই উিার্স্বরূপ, আপতন বক্ষ্ি পাক্ষ্রন “যযন
িুতমই যিক্ষ্লর রাষ্ট্রপতি এইভাক্ষ্বই আমাক্ষ্ির তচন্তা করক্ষ্ি ক্ষ্ব!"
যজাড়ায়, ছাত্ররা যচষ্টা কুতক এব নাক্ত কুতক বৃত্তম মোুরতক্ষ্ক যা িাক্ষ্ির ম্প্রিায়, িাক্ষ্ির যিল, বা তবক্ষ্ের
ম্মু ীন ক্ষ্ । গ্রুপটির য ক্ষ্ক তকছু পরামলজ তনন। যইুরতর ম্মুক্ষ্

একটি যবাক্ষ্র্জর উপর য া যযক্ষ্ি পাক্ষ্র। যতি

প্রক্ষ্য়াজন য় প্রম্পক্ষ্ব াাযে করার জনে পতরতলষ্ট ১ বেবার কুতন।

১০

আন্তজজাতিক যে

তমতনব

ছাত্রক্ষ্ির আন্তজজাতিক যেুরত যি ান, যযুরত িাক্ষ্ির িারা তচতিি যই মোর ক্ষ্ে ম্পকজযুক্ত। িাক্ষ্ির মোর
িাতকা ও ম্মুক্ষ্

প্রিতলজ ি আন্তজজাতিক যুরতর িুনা কুতন। একটি মাক্ষ্বক্ষ্লর জনে, আপতন ১৭ জন ছাত্রক্ষ্ক ুতক্ষ্মর

তিক্ষ্ক তপঠ কক্ষ্র িাড়াক্ষ্ি বক্ষ্ি পাক্ষ্রন। প্রক্ষ্িেক তলযা

র াক্ষ্ি এক একটি আন্তজজাতিক যে তত ি কা ক্ষ্জর একটি

পািা তিন। য ন যকউ িাক্ষ্ির ক্ষ্যের িারা মো ামাক্ষ্নার পরামলজ যিক্ষ্ব, িারা ঘুক্ষ্র িাড়াক্ষ্ব।
আন্তজজাতিক যেুরত বুঝুন

১০

তমতনব

োর যকন রতবনক্ষ্নর অোতনক্ষ্মলন বড় পিজ ায় ও কতম্পউবাক্ষ্রর পিজ ায় যিক্ষ্ , বা যজাব যবক্ষ্ধ্ একটি যমাবাই যফাক্ষ্ন
যিক্ষ্ www.globalgoals.org/worldslargestlesson ছাক্ষ্ত্ররা যবা যে কক্ষ্র । ছাক্ষ্ত্ররা
www.globalgoals.org/worldslargestlesson এর য ক্ষ্ক যমাবাই যফান বা বোবক্ষ্ব এর প্রতিটি যেক্ষ্মর মধ্ে তিক্ষ্য়
স্ক্র কক্ষ্র কতমক বই ও পড়ক্ষ্ি পাক্ষ্র।
কাযজ েকাপ

৫

তমতনব

ছাত্রক্ষ্ির বাকে তনক্ষ্জক্ষ্িরই ম্পূ্জ করক্ষ্ি বুন
“আন্তজজাতিক যেুরত আমার জনে ুরুত্বপপূ্জ কার্ .....” লক্ষ্ের পতরমা্ ীতমি রা ুন। ছাত্রক্ষ্ির  বািপক্ষ্ত্রর
তলক্ষ্রানাম বেবাক্ষ্রর অনুক্ষ্মািন রক্ষ্য়ক্ষ্ছ বা িারা বু ইব করক্ষ্ি পাক্ষ্র @TheGlobalGoals #largestlesson ।
যস্ব ামূক  ক্ষ্যাজন বা তবকতল্পক পতরমাতি
প্রায় 12যতম x 12যতম কা ক্ষ্জর ব জ মুদ্র্ বা অঙ্কন কুতন। প্রক্ষ্িেক ছাত্রক্ষ্ক একটি কক্ষ্র অতত ি ব জ াকার আয়িক্ষ্নর
কা জ তিন এব িাক্ষ্ির তনক্ষ্জক্ষ্ির মালতক্ত বেবার কক্ষ্র তনক্ষ্জক্ষ্ির যিত ক্ষ্য় একটি একক কতমকক্ষ্েক্ষ্ম তচত্র আকক্ষ্ি
বুন।আন্তজজাতিক যেুরত তকভাক্ষ্ব াাযে করক্ষ্ি পাক্ষ্র , যই ধ্ার্াযক িাক্ষ্ির স্পীচ বাব এ অন্তভজ ু ক্ত করক্ষ্ি বুন।
ব জ াকার কা জুরত  গ্র কুতন ও স্কু ক্ষ্ এটি প্রিলজ ন কুতন, আমাক্ষ্ির ক্ষ্ে যলয়ার কুতন যফবুক্ষ্ক The Global Goal
এ, বা উপক্ষ্র উত ত ি মক্ষ্ি বু ইব কুতন।
প্রকল্প অনুর্ কুতন: তভতজব কুতন www.dfcworld.com ও যলয়ার কুতন তকছু পতরবিজক্ষ্নর ল্প যা তলশুরা ৃতষ্ট কক্ষ্রক্ষ্ছ।
FIDS মক্ষ্র্ বেবার কক্ষ্র আপনার কতমউতনটিক্ষ্ি পতরবিজন করার জনে আপনার তনজস্ব গ্রুপ প্রকক্ষ্ল্পর উক্ষ্িো গ্র্
কুতন এব িারপর আপনার াফে যলয়ার কুতন www.dfcworld.com এ।
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পতরতলষ্ট ১

জন ্ আজকা যয ক মোর ম্মু ীন ক্ষ্ ন
(প্রক্ষ্য়াজন াক্ষ্পক্ষ্য প্রম্পব তাক্ষ্ব বেবহৃি)।






























িাতরদ্রেিা
তবতভন্ন রাক্ষ্ষ্ট্রর মক্ষ্ধ্ে তিি তবমে
যু ধ্া
ারাপ স্বািে ও যরা
িুতি জ
পয় তনস্কালক্ষ্্র অভাব ারাপ তলযাবেবিা - তকছু তলশু স্কু ক্ষ্ যযক্ষ্ি অযম
যবিন ও যক্ষ্ ষ্ঠ পতরমাক্ষ্ন চাকতরর অভাব
তনম্ন অ জ ননতিক প্রবৃতি – যিলুরত িাক্ষ্ির তনবাীক্ষ্ির ব প্রক্ষ্য়াজন পূরক্ষ্্র জনে অ জ প্রিান করক্ষ্ি পারার
মি যক্ষ্ ষ্ট উপাজজন কক্ষ্রনা
তে তবমে – পুুত ও মতার ক্ষ্ে তভন্নভাক্ষ্ব বেবার করা য় এব িাক্ষ্ির মুক্ষ্যা প্রিান করা য় না
যুি, ড়াই এব অতিরিা
জন ক্ষ্নর মক্ষ্ধ্ে তনরাপত্তার অভাব যবাধ্
জনাধ্ারক্ষ্্র মক্ষ্ধ্ে ত স্রিা
িুন তি ও অতবচার
মানবাতধ্কাক্ষ্রর প্রতি অম্মান
যিলুরত ক ক্ষ্না একক্ষ্ে কাজ কক্ষ্রনা বা যকাক্ষ্না তবক্ষ্য় একমি য় না
কক্ষ্র স্বা ন্দ্েপূ্জ জীবক্ষ্নর জনে পযজ াি লতক্ত মজুি না াকা
িুবজ পতরকাঠাক্ষ্মা, ারাপ প্রযুতক্ত এব যযা াক্ষ্যা বেবিা
অুরতযি লর ও ন র
অতিতিলী লর যা তবক্ষ্ের উৎপািক্ষ্নর যবলী আ াৎ কক্ষ্র
প্রাকৃতিক ম্পক্ষ্ির ুব যবলী অপচয় এব যক্ষ্ ষ্ট পুনবজ েবাক্ষ্রর অভাব
জবায়ু পতরবিজন
িূতি া র ও মাা র
যতিগ্রস্ত আবাি
আমরা প্রযুতক্ত, িামী যমাবাই যফান, কতম্পউবার ইিোতিক্ষ্ি ীমাবি
জন ্ অনুভব কক্ষ্রনা যয িাক্ষ্ির য াবৎ তনরাপত্তা যিওয়া ক্ষ্
জন ো বৃতি
িূিা
ব্জ বাি
ম্প্রিাক্ষ্য়র ভােন
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