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তিতিলী তবকাক্ষ্লর র্নে 
আন্তর্জ াতিক ক্ষ্যের প্রবিজ ন

তবয় 
নাগতরকত্ব, ভূক্ষ্গা, ামাতর্ক তবজ্ঞান 
তলযার ফাফ 

তিতিলী তবকাক্ষ্লর র্নে আন্তর্জ াতিক ক্ষ্যের প্রবিজ নটি তক এবং 
এটি ককন গুরুত্বপরূ্জ িার  এবং এটি তকভাক্ষ্ব  তলযার্থীর তনক্ষ্র্র / 
িার ক্ষ্ে ম্পকজ যকু্ত কই তবক্ষ্য় তলযার্থীরা বোখ্ো করক্ষ্ি 
পাক্ষ্রন। 

প্রস্তুতি 
 যতি ম্ভব য় আন্তর্জ াতিক যেগুত ক্লাক্ষ্র ামক্ষ্ন মদু্রর্ এবং 

প্রিলজন করুন  (পতরতলষ্ট ২ অর্থবা ৩)।  

 তনক্ষ্র্র করফাক্ষ্রক্ষ্ের র্নে এবং প্রক্ষ্িেক ছাক্ষ্ের একটি 
োন্ডআউট এর  র্নে(পতরতলষ্ট ২ অর্থবা ৩) ক্ষ্যের িাতকার 
একটি তপ্রন্ট আউট কবর করুন। 

 www.globalgoals.org/worldslargestlesson এর কর্থক্ষ্ক 
আন্তর্জ াতিক ক্ষ্যের উপর ির্থে ও ংিান ংগ্র করুন।  

 

 

 আপনাক্ষ্ক আপনার ছােক্ষ্ির র্নে ছয়টি ির্থে কেলন িাপন 
করক্ষ্ি ক্ষ্ব। আন্তর্জ াতিক ক্ষ্যের িাতকা প্রস্তাতবি ছয় 
কেলক্ষ্নর কগাষ্ঠীর (পতরতলষ্ট 4) ক্ষ্ে নীক্ষ্ে পাওয়া কযক্ষ্ি পাক্ষ্র। 
প্রতিটি কেলক্ষ্নর র্নে ির্থে পতরকল্পনা কক্ষ্র রাখ্ুন, যাক্ষ্ি 
ছতব, গ্রাফ , ংতযপ্ত কক োতডর্, বেতক্তগি কাতনী ইিোতি 
অন্তভুজ ক্ত র্থাকক্ষ্ি পাক্ষ্র । আপতন 
www.globalgoals.org/worldslargestlesson এ উপযকু্ত ংিান 
খ্ুুঁক্ষ্র্ কপক্ষ্ি পাক্ষ্রন। 

 এই কেলনগুত ছােক্ষ্ির যে ম্পক্ষ্কজ  আরও অবগি করাক্ষ্ি 
যম ক্ষ্ব। 

 www.globalgoals.org/worldslargestlesson কর্থক্ষ্ক 
আন্তর্জ াতিক ক্ষ্যের একটি তলশু-বান্ধব বর্জনার 
র্নে কিখ্ুন এবং ডাউনক্ষ্াড করুন ।

কমাট ময়  

 

 

 

 

     বয়পতর ীমা: 

 

 ৬০ 
তমতনট  

 ৮-১৪ 

বৎর 

পযজেন্ত 

পযজেন্ত 

 

োর ককন রতবনন 

কখ্ক/অধ্োপক 

আন্তর্জ াতিক যে মূ 
আমাক্ষ্ির কাক্ষ্ছ ককব একটি গ্রই আক্ষ্ছ।যাওয়ার র্নে আমাক্ষ্ির কাক্ষ্ছ আর অনে ককাক্ষ্না 

িান/র্ায়গা কনই। যতি আমরা আমাক্ষ্ির ৃর্নাত্মক লতক্তর ঠিক প্রক্ষ্য়াগ কতর, আমাক্ষ্ির তিিীয় 
িাক্ষ্নর/র্ায়গার প্রক্ষ্য়ার্ন কনই। আমরা যতি এটির ও এক্ষ্ক অপক্ষ্রর কিখ্াক্ষ্লানা কতর, িাক্ষ্ 

আমাক্ষ্ির োতিার মস্ত বস্তুই এখ্াক্ষ্ন মর্িু রক্ষ্য়ক্ষ্ছ। 

http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
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তলযার কাযজকাপ 

 
 

ছােরা  কযন রুক্ষ্ম প্রক্ষ্বল করক্ষ্ কিখ্ক্ষ্ি পায় কয তনক্ষ্নাক্ত প্রশ্ন প্রিতলজি রক্ষ্য়ক্ষ্ছ - ‘আর্ক্ষ্কর তিক্ষ্ন ারা তবক্ষ্ের মানুক্ষ্র  
ামক্ষ্ন বক্ষ্েক্ষ্য় বড় মোগুত তক তক?’ 

অনেক্ষ্ির িতৃষ্টক্ষ্কার্ তিক্ষ্য় তেন্তা কক্ষ্র মক্ষ্ন বৃত্তর ছতবর কল্পনা করক্ষ্ি ছােক্ষ্ির  আক্ষ্রা অতধ্ক অনুক্ষ্প্ররর্ার প্রক্ষ্য়ার্ন ক্ষ্ি 
পাক্ষ্র। 

বড় মাক্ষ্পর মোগুতক্ষ্ক কর্াড়ায়, ছােরা কেষ্টা ও তেতিি করক্ষ্ি পাক্ষ্র। িারা য় িাক্ষ্ির ধ্ারর্া েেজ া করক্ষ্ি পাক্ষ্র বা 
তখ্ক্ষ্ি পাক্ষ্র, তকন্তু গ্রুক্ষ্পর ক্ষ্ে িা ভাগ করক্ষ্ি তিরী র্থাকক্ষ্ি ক্ষ্ব। 

তবক্ষ্ভি এবং তবকল্প 

তকছু ছােক্ষ্ির র্নে এটাই ভাক্ষ্া কয প্রর্থক্ষ্ম িারা তনর্স্ব ম্প্রিায় ও কিক্ষ্লর মো ম্পক্ষ্কজ  তেন্তা করুক এবং িারপর 
িাক্ষ্ির তেন্তাক্ষ্ক  প্রাতরি কক্ষ্র তবেবোপী মোক্ষ্ক অন্তভুজ ক্ত করুক। 

কছাট কছাট ছােক্ষ্ির  আপতন উপক্ষ্রর তিনটি বা পাুঁেটি মোর কর্থা তর্জ্ঞাা করুন এবং িারাই কযন িাক্ষ্ির কিক্ষ্লর 
কনিা কই তাক্ষ্ব িাক্ষ্ির কল্পনা করক্ষ্ি বুন। 

অর্থবা আপতন োইক্ষ্ি পাক্ষ্রন রুম র্কু্ষ্ড় ছয়টি ফক্ষ্টা াগাক্ষ্ি (ক্ষ্যের তর্থম তেতেি কক্ষ্র) পাক্ষ্রন। ছােক্ষ্ির বুন কগুত 
কিখ্ক্ষ্ি, প্রক্ষ্িেকটি ককান ককান আন্তর্জ াতিক মো িলজাক্ষ্ে  িা তনধ্জারর্ করক্ষ্ি বুন ও কযটা িারা বক্ষ্েক্ষ্য় গভীর মক্ষ্ন 
কক্ষ্র িার পাক্ষ্ল  িাুঁড়াক্ষ্ি বুন। তকছু ছােক্ষ্ির িাক্ষ্ির তনবজােনটির বর্জনা তিক্ষ্ি বুন। 
www.globalgoals.org/worldslargestlesson কি আপতন যক্ষ্র্থাপযুক্ত ছতব পাক্ষ্বন।  

একবার বর্জনা কলানা ক্ষ্য় কগক্ষ্ ছােক্ষ্ির যতি িারা প্রবিজ নার্নক যুতক্ত শুক্ষ্ন র্থাক্ষ্ক িাক্ষ্ ছােক্ষ্ির অনে ছতবক্ষ্ি অগ্রর 
ক্ষ্ি অনুমতি তিন।  

অনের্থায়, পতরতলষ্ট ১ বেবার করুন  কযখ্াক্ষ্ন কবল তকছু মো িাতকাভুক্ত রক্ষ্য়ক্ষ্ছ এবং  ছােক্ষ্ির বুন কযগুত বক্ষ্েক্ষ্য় 
গুরুত্বপরূ্জ কগুতক্ষ্ক াইাইট করক্ষ্ি। যতি ছােক্ষ্ির তনক্ষ্র্ক্ষ্ির র্ীবন-অনুভূি প্রাতেকিার ককাক্ষ্না তভন্ন স্তর র্থাক্ষ্ক, 
িাক্ষ্ এটা ম্প্রিায়/কিল ও তবেস্তক্ষ্র করা যায় । 

 

তলযার কাযজকাপ 

 

ছােরা কয়টা মো তেতিি কক্ষ্রক্ষ্ছ? আন্তর্জ াতিক  ক্ষ্যর াক্ষ্র্থ  িাক্ষ্ির িাতকাটি  িুনা করুন, যা িাক্ষ্ির ক্লাক্ষ্র 
ম্মুক্ষ্খ্ প্রিতলজি বা তবতপে তাক্ষ্ব কিওয়া ক্ষ্য়ক্ষ্ছ (পতরতলষ্ট 2 অর্থবা 3)। কযগুত তমক্ষ্ যাক্ষ্ব, কগুতক্ষ্ক াইাইট করুন। 
ককন তকছু মো অন্তভুজ ক্ত করা য় তন কই ম্পক্ষ্কজ  একটি তবসৃ্তি আক্ষ্ােনা করা কযক্ষ্ি পাক্ষ্র। 
এমন  ককান যে তক আক্ষ্ি  রক্ষ্য় কগক্ষ্ছ যা ককউ তেতিি কক্ষ্রতন? যতি িাই য়, ককন কগুতক্ষ্ক অন্তভুজ ক্ত করা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ? 
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আন্তর্জ াতিক যেগুত বুঝুন 

 

ছাক্ষ্েরা োর ককন রতবনক্ষ্নর অোতনক্ষ্মলন বড় পিজ ায় ও কতম্পউটাক্ষ্রর পিজ ায় কিখ্ুক, বা কর্াট কবুঁক্ষ্ধ্ একটি কমাবাই 
কফাক্ষ্ন www.globalgoals.org/worldslargestlesson এ কিখ্ুক। www.globalgoals.org/worldslargestlesson  এর  
কর্থক্ষ্ক কমাবাই কফান বা টোবক্ষ্ট এর প্রতিটি কেক্ষ্মর মধ্ে তিক্ষ্য় করা কক্ষ্র ছাক্ষ্েরা কতমক বইও পড়ক্ষ্ি পাক্ষ্র। 

 

 তলযামূক কাযজকাপ 

ককন এই মোগুত এি গুরুির? ছােরা িাক্ষ্ির  জ্ঞান ও তবোরবুতি  প্রাতরি করক্ষ্ি রুক্ষ্মর োরপাক্ষ্লর  
ছয়টি কেলন তভতর্ট করুক। 
 ছােক্ষ্ির যে ম্পক্ষ্কজ  আক্ষ্রা অবগি করাক্ষ্ি যম ওয়ার র্নে আপনাক্ষ্ক ির্থে এবং ংিান  ছয়টি কেলক্ষ্নর 

বোখ্ো করক্ষ্ি ক্ষ্ব। প্রতিটি কেলক্ষ্নর র্নে প্রস্তাতবি তর্থম এবং আন্তর্জ াতিক যেগুত পতরতলষ্ট ৫ এর িাতকায় 
অন্তভুজ ক্ত ক্ষ্ব। 

 প্রতিটি কেলক্ষ্নর র্নে আপনার অতিতরক্ত িক্ষ্র্থের প্রক্ষ্য়ার্ন ক্ষ্ব, যাক্ষ্ি ছতব, গ্রাফ, ংতযপ্ত কক োতডর্, বেতক্তগি 
কাতনী ইিোতি অন্তভুজ ক্ত র্থাকক্ষ্ি পাক্ষ্র। আপতন www.globalgoals.org/worldslargestlesson এ উপযুক্ত ংিান খ্ুুঁক্ষ্র্ 
কপক্ষ্ি পাক্ষ্রন। 

 যে ম্পক্ষ্কজ  আরও ির্থে ংগ্র করার র্নে গ্রুপ কক্ষ্র ছােরা প্রতিটি কেলন পতরিলজন করক্ষ্ব। িাক্ষ্ির কাক্ষ্ছ প্রতিটি 
কেলক্ষ্নর র্নে শুধু্মাে োর তমতনট ময় রক্ষ্য়ক্ষ্ছ, িাই কখ্ন িারা এতগক্ষ্য় যাক্ষ্ব কই তবক্ষ্য় িাক্ষ্ির ংক্ষ্কি তিক্ষ্ি 
ক্ষ্ব। 

 প্রতিটি কেলক্ষ্ন র্থাকাকাীন ছােক্ষ্ির  তবতিি কক্ষ্রক্ষ্ছ এমন ধ্রক্ষ্র্র অন্তিপক্ষ্য একটি কক্ষ্র ির্থে ছােক্ষ্ির তখ্ক্ষ্ি 
ক্ষ্ব। আক্ষ্রা তবস্তাতরি র্ানক্ষ্ি কেক্ষ্য়  এবং ভতবেক্ষ্ির অনুলীনীক্ষ্ি বা বাতড়ক্ষ্ি অনুন্ধান করা করা কযক্ষ্ি পাক্ষ্র 
এমন ধ্রক্ষ্র্র প্রতিটি কেলক্ষ্নর র্নে প্রশ্ন ছােরা করক্ষ্ি পাক্ষ্র। 
 

তবক্ষ্ভি এবং তবকল্প 

 তবকল্প তাক্ষ্ব, ছােক্ষ্ির কাক্ষ্ছ একটি প্রশ্ন পে র্থাকক্ষ্ি পাক্ষ্র যাক্ষ্ি িারা প্রতিটি কেলক্ষ্নর উত্তর খ্ুুঁক্ষ্র্ কবর করক্ষ্ি 
পাক্ষ্র।প্রশ্ন প্রতিটি তর্থক্ষ্মর র্নে তনবজাতেি তরক্ষ্াক্ষ্জর উপর তনভজ র করক্ষ্ব। 

  যতি ময়, িান বা ংিান ীতমি য়, িাক্ষ্ আপতন তকছু মোর, ংতযপ্ত তববরর্ তিক্ষ্য় ছােক্ষ্ির একটি কক্ষ্র 
লীট তিক্ষ্ি পাক্ষ্রন যাক্ষ্ি যেগুত পতরবিজ ন করার আলা রাক্ষ্খ্। ছােরা িা পড়ুক এবং যেগুতর  ককানটি িাক্ষ্ির 
প্রতিটি মোর কমাকাতবা করক্ষ্ি াাযে করক্ষ্ব ক তবক্ষ্য় তিান্ত গ্রর্ করুক। 



আন্তর্জ াতিক ক্ষ্যের প্রবিজ ন|  P4 

 

 

 

 
10 

 তমতনট 

 

 
5 

তমতনট 

 

তলযার কাযজেকাপ 

 

ককান যেটা ছােক্ষ্ির র্নে বোইক্ষ্ি গুরুত্বপরূ্জ , কটা ছােরাই তনধ্জারর্ করুক এবং ককন, ও তকভাক্ষ্ব এই যেটি অনে 
ক্ষ্যের ক্ষ্ে ংযুক্ত, এবং িাক্ষ্ির তনবজােক্ষ্নর বর্জনা তিক্ষ্য় একটি অনুক্ষ্েি তখ্ুক। িাক্ষ্ির ছয় মো কেলন কর্থক্ষ্ক আক্ষ্গ 
ংগৃীি িক্ষ্র্থের  উক্ষ্েখ্ করক্ষ্ি ক্ষ্ব।  

পার্থজকে এবং তবকল্প 

ময় ীতমি ক্ষ্, এটি একটি কামওয়াকজ  ক্ষ্ি পাক্ষ্র।  

ছাক্ষ্েরা পতরতলষ্ট ২ অর্থবা ৩ এর াাক্ষ্যে যেগুতক্ষ্ক ককক্ষ্ট ও কছুঁ ক্ষ্ট, িাক্ষ্ির ক্রমানুাক্ষ্র ার্াক্ষ্ি পাক্ষ্র ও বক্ষ্েক্ষ্য় 
গুরুত্বপরু্জ যেটির তবক্ষ্য় তিান্ত তনক্ষ্ি পাক্ষ্র। যে ও িাক্ষ্ির মক্ষ্ধ্ে তক ম্পকজ  এবং এক্ষ্ক অপক্ষ্রর প্রতি কিিরূ তনভজ র িা 
িতলজক্ষ্য় একটি নকলা তিরী করক্ষ্ি পাক্ষ্র, উিারর্ স্বরূক্ষ্প িীরতেি বেবার কক্ষ্র বা ংক্ষ্যাগটি অনোনে ৃর্নলী উপাক্ষ্য় 
কিতখ্ক্ষ্য় অনুপ্রাতর্ি করক্ষ্ি পারা যায়। 

 

তলযার কাযজকাপ 

 

অনুলীনী কল করার র্নে, ছােরা বাকে ম্পরূ্জ করুক। ‚আন্তর্জ াতিক যেগুতর গুরুত্বপরূ্জ কারর্…‛ আপতন একটি 
‘'তবর্য়ী‛ বাকে মক্ষ্নানীি করুন এবং লক্ষ্ের পতরমার্ ীতমি রাখু্ন। ছােক্ষ্ির ংবািপক্ষ্ের তলক্ষ্রানাম বেবাক্ষ্রর 
অনুক্ষ্মািন রক্ষ্য়ক্ষ্ছ বা িারা টুইট করক্ষ্ি পাক্ষ্র @TheGlobalGoals #largestlesson কি।  

 

 

 

 

 

 

প্রকল্প অনুরর্ করুন: তভতর্ট করুন www.dfcworld.com ও কলয়ার করুন তকছু পতরবিজ ক্ষ্নর গল্প যা তলশুরা ৃতষ্ট কক্ষ্রক্ষ্ছ। 
FIDS মক্ষ্ড বেবার কক্ষ্র আপনার কতমউতনটিক্ষ্ি পতরবিজ ন করার র্নে আপনার তনর্স্ব গ্রুপ প্রকক্ষ্ল্পর উক্ষ্িোগ গ্রর্ 
করুন এবং িারপর আপনার াফে কলয়ার করুন www.dfcworld.com কি। 

 

আন্তর্জ াতিক যেগুতর াক্ষ্র্থ  ম্পতকজ ি তবকয় অধ্োপনার র্নে আক্ষ্রা ংিান। 

িানপ্রাপ্ত অধ্োপনার ংিান, িানীয় প্রতিষ্ঠান এবং প্রকালকক্ষ্ির র্নে কলাবা ডাইক্ষ্মনন ওক্ষ্য়বাইট তভতর্ট করুন: 
www.globaldimension.org.uk। 

অনুলীনী তক্রয়াকাপ এবং িাতরদ্রেীমার নীক্ষ্ে ববাকারী তলশুক্ষ্ির পটভূতমর উপর িক্ষ্র্থের র্নে, ইউতনক্ষ্ফ এর সু্ক 
কপক্ষ্র্ যান: http://teachunicef.org। 
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র্নগর্ আর্কা কয ক মোর ম্মুখ্ীন  
(প্রক্ষ্য়ার্ন াক্ষ্পক্ষ্য প্রম্পট তাক্ষ্ব বেবহৃি)। 
 িতরদ্রিা 
 তবতভন্ন রাক্ষ্ের মক্ষ্ধ্ে তিি তবমে 
 যুধ্া 
 খ্ারাপ স্বািে ও করাগ 
 িতুি র্ 
 পয়়ঃতনষ্কালক্ষ্নর অভাব  
 খ্ারাপ তলযাবেবিা - তকছু তলশু সু্কক্ষ্ কযক্ষ্ি অযম 
 কম কবিন ও যক্ষ্র্থষ্ঠ পতরমাক্ষ্ন োকুতরর অভাব 
 তনন অর্থজননতিক প্রবৃতি – কিলগুত  িাক্ষ্ির র্নগক্ষ্র্র ক প্রক্ষ্য়ার্ন পরূক্ষ্র্র র্নে অর্থজ প্রিান করক্ষ্ি পারার মি যক্ষ্র্থষ্ট 

উপার্জ ন কক্ষ্রনা   
 তে তবমে – পরুু ও মতার ক্ষ্ে তভন্নভাক্ষ্ব বেবার করা য় এবং িাক্ষ্ির মুক্ষ্যাগ প্রিান করা য় না  
 যুি, ড়াই এবং অতিরিা 
 র্নগক্ষ্নর মক্ষ্ধ্ে তনরাপত্তার অভাব  
 র্নাধ্ারক্ষ্র্র মক্ষ্ধ্ে তংস্রিা  
 িনুীতি ও অতবোর 
 মানবাতধ্কাক্ষ্রর প্রতি অম্মান 
 কিলমূ কখ্ক্ষ্না একক্ষ্ে কার্ কক্ষ্রনা বা ককাক্ষ্না তবক্ষ্য় একমি য় না 
 কক্ষ্র স্বােন্দ্েপরূ্জ র্ীবক্ষ্নর র্নে পযজাপ্ত লতক্ত মর্িু না র্থাকা 
 িবুজ পতরকাঠাক্ষ্মা, খ্ারাপ প্রযুতক্ত এবং কযাগাক্ষ্যাগ বেবিা 
 অুরতযি লর ও নগর 
 অতিতিলী লর যা তবক্ষ্ের উৎপািক্ষ্নর কবলী কভাগ কক্ষ্র 
 প্রাকৃতিক ম্পক্ষ্ির খ্ুব কবলী অপেয় এবং যক্ষ্র্থষ্ট পনুবজেবাক্ষ্রর অভাব 
 র্বায়ু পতরবিজ ন 
 িতূি াগর ও মাাগর 
 যতিগ্রস্ত আবাি 
 আমরা প্রযুতক্ত, িামী কমাবাই কফান, কতম্পউটার ইিোতিক্ষ্ি ীমাবি র্থাতক 
 পযজাপ্ত তনরাপত্তা পাক্ষ্ছ বক্ষ্ র্নগর্ মক্ষ্ন কক্ষ্র না।  
 র্নংখ্ো বৃতি 
 িূিা 
 বর্জবাি 
 ম্প্রিাক্ষ্য়র ভােন  
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আন্তর্জ াতিক ক্ষ্যের তর্থক্ষ্মর তবক্ষ্ের্ 
 

 

 

 

কেলক্ষ্নর নাম  অন্তভুজ ক্ত যে 

িাতরদ্রে/িতরদ্রিা ১, িাতরদ্রে  

১০, হ্রাপ্রাপ্ত তবমে   

স্বািে ও 

ভাক্ষ্ার্থাকা 

২, যুধ্া রতি  

৩, ুস্বািে 

৬, স্বচ্ছ্ব র্ ও পয়়ঃতনষ্কালন 

তলযা, িযিা এবং োকুরী ৪,উন্নিমাক্ষ্নর তলযা 

৮,ভাক্ষ্া োকতর এবং অর্থজননতিক প্রবৃতি 

এক তনরাপি এবং ুন্দ্র পতৃর্থবী ৫, তে মিা 

১৬, লাতন্ত ও নোয়তবোর 

িাতয়ত্ব ৭, পনুনজবীকরর্ক্ষ্যাগে লতক্ত 

৯, উদ্ভাবন এবং পতরকাঠাক্ষ্মা 

১১, তিতিলী লর ও ম্প্রিায় 

১২, িাতয়ত্বপরূ্জ খ্রে  

১৭, ক্ষ্যের র্নে অংলীিারী  

পতরক্ষ্বল ১৩, গ্রক্ষ্ক ুরতযি করা 

১৪, র্ক্ষ্র নীক্ষ্ের র্ীবন  

১৫, ভূতমর উপক্ষ্রর র্ীবন    
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