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“আপনার চেরণা চযাগাননার আর উত্া চেওয়ার ক্ষমতানক কানজ াগান ন্তাননের „আডম পাডর‟
ুপার পাওয়ানরর জনয । আপনার ন্তাননরা এ বছর ডক ডক পানে চেনব?”
ডকরণ চলঠি, েডতষ্ঠাতা
ডিজাইন ফর চেঞ্জ,
েয ডরভার াইি স্কু,
আনমোবাে ,ভারত

ডডজাইন পয চচঞ্জ : একটি বাফনা : এক প্তা
ডফলয়

আমরা আপনার চছন-চমনয়রা যানত উন্নত পৃডথবী গড়নত ডননজনের ভাবনা – ডেন্তা আরও স্পষ্ট
করনত পানর ও চগুনা কানজ পডরণত করনত পানর চ ডবনয় ওনের উত্া চযাগানত অনুোডণত

নীনে এক প্তানর পাঠ পডরকল্পনা চেওয়া  যা আপনানক আপানার চেণীকনক্ষ ডিজাইন ফর
চেঞ্জ এনন ডেনত ক্ষম করনব ।

করব । ব চছন-চমনয়নেরই উত্া চযাগান ডিয়ভানব অংল ডননত আর ওনের কন্ঠস্বর ও

ডি এফ ড-র োরটি পেনক্ষপ ; উপডি করা ,কল্পনা করা ,কাজ করা এবং চলয়ার করা –

আপডন ডতযই অবাক নয় যানবন ওরা ডক ডক করনত পানর তা চেনখ, কারণ –

র এই পদ্ধডত এখানন েডতটি ৪৫ ডমডনে কনর াতটি অডিনবলনন ভাগ কনর চেওয়া নয়নছ ।

ুপারডনরারা রূপকথায় থানক না – ওরা চই ব ডললুনের েনতযনকর মনিয বা কনর ,যারা
বন আডম পাডর ।

তনব যডে ানত আরও চবডল ময় থানক ,তান অনুনরাি করা নে এনক্ষনে বাড়ডত ময়
ডেনত । এই পডরকল্পনাটি আপনার চরফানরনের-এর জনযই ,েয়া কনর চখাা মনন ইননোভাইজ

ভাবনা যানত চলানা যায় ।

চমাে ময়::

7x45
mins

বয় ীমা:

করুন আর আপনার ছাে-ছােীনের জনয চযো চরা মনন য় চোই করুন ।

8-14
বছর বয়সী

ডবনের বৃত্তম পাঠ-বযবস্থা  রাষ্ট্রংনঘর চলাবা চগা ফর ানেননব চিনভপনমন্ট-এর চঘাণানক ায়তা করার জনয গৃীত একটি নযাডগতামূক েকল্প । চলাবা চগা চনভনটিন
ক্ষয অজজ ননর জনয অংলীোডরত্ব েকনল্পর গুরত্বু চবাঝাননার জীবন্ত েমাণ আর আমানের নে কাজ কনর ো ও এনক অপনরর ায়তা কনর ো ব অংলীোরনের াাযয ছাড়া এো ম্ভব-ই
ত না ।
আমানের েডতষ্ঠাতা েনক িনযভাে :

পাওয়ািজ বাই :

ডিডিডবউনিে বাই :

আর ারা ডবনে যারা আমানের নে কাজ কনরনছন ,তানের ডবনল িনযবাে

িােননেি বাই :

:

পাঠ পডরকল্পনা ততরী করা নয়নছ ডংক চলযাবযা www.think-global.org.uk. –এর নযাডগতায় । এক নযায়ডনষ্ঠ ও িারাবাডক ভানব বজায় রাখা পডথবী গনড় চতাার নক্ষয
ডলক্ষাাভনক উত্াডত করার জনয ।

ডডজাইন পয চচঞ্জ : একটি বাফনা ! এক প্তা !
প্রিয় প্রিক্ষক,
নীচে এক সপ্তাহ পাঠ পপ্রিকল্পনা দেওয়া হল যাচে আপপ্রন আপনাি ক্লাসরুচে প্রিজাইন দেি দেঞ্জ আনচে সক্ষে হন ।
প্রি এে প্রস-ি োিটি পেচক্ষপ – উপলপ্রি কিা ,পপ্রিকল্পনা কিা ,কাজ কিা ও দিয়াি কিাি পদ্ধপ্রে িপ্রেটি ৪৫ প্রেপ্রনচেি এক একটি অপ্রিচেিচনি দোে

৭টিচে ভাগ কিা হচয়চে । েচে যপ্রে হাচে আিও দেপ্রি সেয় থাচক ,োহচল অনুচিাি কিা হচে এচক্ষচে োড়প্রে সেয় প্রেচে । এই পপ্রিকল্পনাটি আপনাি
দিোচিচেি-এি জনযই ,েয়া কচি দ ালা েচন ইেচিাভাইজ করুন আি আপনাি োে-োেীচেি জনয দযো দসিা েচন হয় দসোই করুন ।
আেিা আপনাি দেচল-দেচয়িা যাচে উন্নে পৃপ্রথেী গড়চে প্রনচজচেি ভােনা – প্রেন্তা আিও স্পষ্ট কিচে পাচি ও দসগুচলা কাচজ পপ্রিণে কিচে পাচি দস
প্রেষচয় ওচেি উত্সাহ দযাগাচে অনুিাপ্রণে কিে । সে দেচল-দেচয়চেিই উত্সাহ দযাগান সপ্রিয়ভাচে অংি প্রনচে আি ওচেি কন্ঠস্বি ও ভােনা যাচে
দিানা যায় ।
আপপ্রন সপ্রেযই অোক হচয় যাচেন ওিা প্রক প্রক কিচে পাচি ো দেচ , কািণ –

সুপািপ্রহচিািা রূপকথায় থাচক না – ওিা দসই সে প্রিশুচেি িচেযচকি েচিয োস কচি, যািা েচল আপ্রে পাপ্রি ।

দয সেস্ত েক্ষো দেচলচেচয়িা প্রি চে দসগুচলা হল : দনেৃ ত্বোন ,দযাগাচযাগ ,টিেওয়াকক ,আত্মপ্রেশ্বাস ,সংকেপূণক সেচয় এেং সৃপ্রষ্টিীল প্রেন্তা-ভােনা ।

ডিন – ১ : উরডি ; প্রকৃত জীফনন ুাযডনযাযা
ডিন

সেয়
10 ডভডনট

ফর্ণ না
1.

চছনর-চভনয়নিয তানিয ডপ্রয় ুাযডনযা ম্পনকণ ডজজ্ঞাা কনয শুরুটা করুন । কনয়কটি চছনরচভনয়নক ওযা কানিয ফনচনয় চফড ছন্দ কনয চটা চয়ায কযনত ডিন ।

2.

এযয ওনিয ফরুন চম ুাযডনযাযা চকফর রূকথায গনে থানকন না ,ওযা প্রকৃত ফাস্তনফও
থানকন । আয আডন ওনিয এভনই কনয়কজন ুাযডনযায গে ছডফনত চিখানত চান ।

20 ডভডনট

অনুনপ্রযর্া এফং ভযা ডচডিত কযা –
এফানয চছনরনভনয়নিয কনয়কটি ডডজাইন পয চচঞ্জ ডবডডও চিখান ,এখানন চছনরনভনয়নিয ডকছু গে আনছ ডতনটি চেনে
ফির আনায ঘটনা ।

1.

এভন ডকছু চমটা ওযা ডননজনিয জীফননই াল্টানত চাইনফ :
স্কু র ফযানগয ওজন কভাননা : http://bit.ly/1mFr4xr
ওনিয ফন্ধু ফান্ধফনিয পুটফর চখাননা

2.

3.

:: bit.ly/dfc-justforkicks

এভন ডকছু চমটা ওনিয ওনিয স্কু নর াল্টানত চাইনফ :
াায়তাকাযীকভীনিয ম্মান চিখাননা

: : http://bit.ly/Vfdmdi

স্কু র কযাডন্টনন খািয অচয় ফন্ধ কযা :

http://bit.ly/1sTROiF

এভনডকছু চমটা ওযা ওনিয ডননজনিয ভানজ ফিরানত চাইনফ :
চচনরনভয়াযা যাস্তায গতণ চফাঝানে :

http://bit.ly/potholes-on-the-road
চছনরনভনয়যা ফৃডিয জর ংযেনর্য ফযফস্থা কযনছ: http://bit.ly/1kywiiQ

15 ডভডনট

এই ডবডডওগুনরা চিডখনয় চছনরনভনয়নিয ফরুন ডরনখ চপরনত ওযা ডক ফিরানত চায় ডননজনিয ;

1.
2.
3.

ফযডিগত জীফনন
স্কু নর
ভানজ

আভানিয চিখুন : www.dfcworld.com/india অথফা চপান করুন নডন্দনী : 09910591485

1

ডিতীয়ডিন : উরডি ; প্রকৃত চযানরনঞ্জয কানছ চ ৌঁনছাননা
ডিন

ভয়

2

20 ডভডনট

ফর্ণ না
1.

আজ চছনরনভনয়নিয ফরুন চফানডণ চিওয়া ফড ফড ধাযনাগুডরয ফযাানয ডক ফনরনছ আয ডরনখনছ
চটা চয়ায করুন

2.

এযয এভন একটা ডযডস্থডত চমটায ফির ওযা কনরই চাইনফ চটা ওনিয চবানটয ভাধযনভ
চফনছ ডননত ফরুন ।

প্রকৃত চযানরনঞ্জয কানছ চ ৌঁনছাননা
25 ডভডনট

1.

চছনরনভনয়নিয চছাট চছাট িনর বাগ কনয ডিনয় ওযা চম ভযাটা চফনছ ডননয়নছতায ডফডবা ,
কাযর্ খুৌঁজনত ভাথা ঘাভানত ফরুন ।

2.

প্রনতযক ির তানিয খুৌঁনজ াওয়া কাযর্ তু নর ধযনফ আয চগাটা ক্লা এযয একনে চবাট ডিনয়
ঠিক কযনফ চকান প্রধান কাযর্টিনত তাযা চভাকাডফরা কযনত চাইনফ ।

তৃ তীয় ডিন : কেনা ; াপরযনক অজণন কযনত চিনখ চপরা
ডিন

ভয়

ফর্ণ না
1.

3

45 ডভডনট

চছনরনভনয়নিয ডফডবা িনর বাগ কনয ডিন । আয প্রনতযক িরনক ফরুন ১০টি কনয আইডডয়া ফা
ধাযর্া চ কযনত। ওনিয নানা ধযননয ধাযর্া কযনত উত্া ডিন এভনডক অফাস্তফগুডরও । –
চছনরনভনয়নিয এনক অনযয বাফনায় আযও ডকছু চমাগ কযনত ডিন। ওযা ডননজনিয
বাফনাগুডরনক এৌঁনক চপরুক এটা ওনিয বার কনয ফুডঝনয় ফরনত ফ ভয় াাময কনয ,। চম িরটি
ফ চথনক চফড বাফনা ফা আইডডয়া ডননয় আনফ ডজতনফ তাযাই !

2.

চছনরনভনয়নিয তাযা এগুনরায ভনধয চকান বাফনা ফা আইডডয়াটি কানজ ডযর্ত কযনত
চাইনফ চটা চবানটয ভাধযনভ ঠিক কযনত ফরুন । চবাট চমন ডকউ ডফ এর যীডত চভনন য়
।
চম আইডডয়া ফা বাফনাটি ফাছা নফ তায চমন দ্রুত প্রবাফ নড(Q), ফডরষ্ঠ য় (B)আয চমন য় ,
িীঘণ নভয়ািী(L) ।

ডিন ৪ : কযা ; ডযফতণনটা ঘটনত চিওয়া
ডিন

ভয়

ফর্ণ না

4

45 ডভডনট

1.

ওযা মানত ওনিয ডযকেনাটা কানজয ডিক চথনক কনয়কটা
ধান চবনঙ চপরনত ানয চজনয ওনিয াাময করুন ।
চছনরনভনয়নিয ফরুনপ্রডতটি িনে ওযা ডকবানফ কানজ ,
ডযকেনা কযনত । রূাডয়ত কযনফ তায

2.

চছনরনভনয়নিয ফরুন ওনিয ডক ডক ম্পি ফা উকযর্

চছনয়নভনয়নিয একটা কভণ ডযকেনা ততযী কযনত াাময করুন ।

িযকায তায তাডরকা ততযী কযনত ,।
ডক কনয ওযা ওগুনরা ানফ ?
কতজন চরাক রাগনফ ?
কতের্ ভয় রাগনফ ওটা কযনত ?
ওযা ওনিয কাজটা ডকবানফ নডথফদ্ধ কযনফ ?

3.

চছনরনভনয়নিয ফরুন িাডয়ত্ব বাগ কনয ডিনত : চক চকান কাজটা কযনফ ?
ওনিয ফরুন ডযকেনাটানক ভয়নযখায নে জুডনত : কতেনর্ চক চকানটু কু কাজ কনয চপরনফ ?
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প্রেন ৫ এেং ৬ : কিা ; পপ্রিেেকনো ঘেচে দেওয়া
ডিন

ভয়

5 এফং 6

90 ডভডনট

ফর্ণ না
চছনরনভনয়যা চফডযনয় ডনরা আয ওনিয কভণডযকেনা রূায়ন শুরু কযনরা
ওনিয কাজগুডর নডথবুি করুন আডন ঘটনাটা চমবানফ ঘনট ওঠা-টা ধনয যাখনছন চনেনে নজয ডিন এ এ ড ড
টি এ নজযডিন
ডপডরং, অযাকন, চচনঞ্জ এফং ট্রান্সপযনভন
ডপডরং : চকভন কনয তু ডভ ভানুনলয এফং চতাভায ুাযনভটনিয উরডি তু নর ধযনফ ?
অযাকন : চতাভায ুাযনভটনিয কাজকভণ ধনয যানখা ।
চচঞ্জ ও ট্রান্সপযনভন : চকভন কনয ভানুল ফিনর চগর?
ডকবানফ চতাভায ভাজ ানল্ট চগর ?

ডেকনক যভাণ : এই কযা মণ ায়টায চেনে আনায াাময প্রনয়াজন নত ানয চছনরনভনয়নিয জনয উইনকনে ফা
স্কু নরয ভনয়য নয কানজয ভয়ূচীটা ততযী কযায় াাময কযনত । চছনরনভনয়যা চম প্রকে চফনছ ডননয়নছ তায ওয
ডনবণয কনয আনানক ওনিয ভয়টা চফনছ চনওয়া আয এই কানজ তানিয েভ কনয চতারায় াাময কযনত নত ানয ।

ডিন ৭ : চয়ায কযা ; আডভ াডয ! এখন তু ডভও ডকন্তু ানযা !
ডিন

ভয়

7

45 ডভডনট

ফর্ণ না
ানকণর অপ চয়াডযং :
চছনরনভনয়নিয গত ১ প্তানয অডবজ্ঞতা চয়ায কযনত ফরুন ।
ওনিয ফরুন ওনিয ফনির কাডনীটা উস্থান কযনত ।
ওনিয ফরুন ডড এপ ড-চত জভা চিওয়ায পনভণ থাকা প্রনেগুনরায উত্তয ডিনত ।
প্রবাডত অযানম্বডর আনায কাডনীটি কনরয নে চয়ায করুন

আনায কাডনীটি আভানিয নে চয়ায করুন এই ঠিকানায় :

www.challenge.dfcworld.com
আডন এয নে চমাগ কযনত ানযন :
ছডফ এফং চটক্সট (প্রডতটি মণ ানয়য জনয নফণাচ্চ চাযটি ছডফ(
াওয়ায নয়ন্ট চপ্রনজননটন (নফণাচ্চ ১৫টি স্লাইড, াইজ ২০ এভ ডফ(
ডবডডও/ইউটিউফ ডরঙ্ক (নফণাচ্চ ৩ ডভডনট তিনঘণ যয(

ভনন যাখনফন :

অনযনিয এটা চিখাননায ডফলনয় নজয ডিনত নফ চমভজায এফং অথণ র্
ূ ণ নয় ওনঠ ,ডযফতণনটা ৃডি কযা কতটা জ , ।
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