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সারা পৃথের্ীর সংস্কৃথির এর্ং জননিাষ্ঠীর র্যাপানর থিখনি থিনে আমার
থিক্ষ্ােীরা আমানক প্রােই থজজ্ঞাসা কনর, “ সাহায্য করার জনয আমরা থক
করনি পাথর?”

এডি কস্টেস্ট ো
থিক্ষ্ক, থহনসু আর্ন্বজাথিক স্কুল,
িাইওোন

সর্ব জনীন ক্ষ্যসমূহ অজবস্টন একসোস্টে কোজ করডি
ডর্ষয়

প্রস্তুডি

সমাজ থিক্ষ্া, নািথরক অথিকার, ভূ নিাল

•

পাঠ পথরকল্পনা পয্বানলাচনা করুন।

•

য্থদ আপনার থিক্ষ্ােীরা সর্বজনীন লক্ষ্যসমূহ উপস্থাপনার

ডিক্ষ্োর পডরণডি
•

সর্বজনীন লক্ষ্যসমূনহর থর্ষনে জাননি

•

সর্বজনীন লক্ষ্যসমূহ অজব নন জটিল সমসযাগুথল এর্ং থকছু ককৌিল
থর্নর্চনা করনি

•

থকভানর্ থিক্ষ্ােীিণ সর্বজনীন লনক্ষ্যসমূনহর প্রথি অর্দান
রাখনি পানর িার উপাে র্ার করনি

•

সর্বজনীন লক্ষ্যসমূহ অজব নন এক সানে কাজ করার গুরুত্ব র্ুঝনি

অযাথননমিন থসননমা না কদনখ োনক, এটিনক অর্ন্বভুক্ত করার
জনয এই পাঠ পথরকল্পনাটিনক উপনয্ািী করুন।

•

পুনরা সমেঃ

60
থমথনে

পথরথিষ্ট 2-এর ছথর্গুথলর অনুথলথপ য্নেষ্ট পথরমানণ ছাপান
(প্রথি থিশুর জনয 1টি), কসগুথলনক কানডবর সানে কসেঁনে থদন

র্েস সীমাঃ

এর্ং কসগুথলনক িােঁিার েু কনরানি থর্ভক্ত করুন। মনন রাখুন
প্রথিটি থিক্ষ্ােীর জনয একটি কনর িােঁিার প্রনোজন হনর্।

দ্রষ্টর্যঃ এই পাঠটি “সর্বজনীন লক্ষ্যসমূনহর উপস্থাপনা”“ পাঠ
পথরকল্পনার আদিব অনুসরণ য্ার অর্ন্বভুক্ত হল অযাথননমিন থসননমা
কদখা অের্া কথমকস্ র্ই পডা।
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5

ভূ ডমকো

থমথনে

mins
থিক্ষ্ােীনদর আমানদর র্ােঁচার জনয প্রনোজনীে সমস্ত র্স্তুর নাম থলখনি র্া আেঁকনি র্লুন। িানদর 1-2 থমথনে সমে থদন। য্থদ প্রনোজন হে,
থর্থভন্ন িব্দ র্যর্হার কনর সহােিা করুন কয্মন জল, খাদয, আশ্রে, স্বাস্থয পথরচয্বা, ইিযাথদ। য্থদ থিক্ষ্ােীরা সর্বজনীন লক্ষ্যসমূহ উপস্থাপনার
অযাথননমিন থসননমা কদনখ োনক, িারা য্া কদনখনছ কসগুথল ভার্নি িানদর উত্সাথহি করুন।
র্যাখযা করুন কয্ এই পৃথের্ীনি এমন অননক র্যথক্ত আনছ য্ারা আমানদর প্রনোজনীে প্রােথমক র্স্তুগুথল পাে না, কয্মন য্নেষ্ট পথরমানণ খাদয,
পান করার জল, এর্ং য্োেব আশ্রে।
জাথিসংনের সহনীে উন্নেননর জনয সর্বজনীন লক্ষ্যসমূনহর থর্ষনে থিক্ষ্ােীনদর মনন কথরনে থদন, য্া সারা পৃথের্ীনি সকনলর জীর্নয্াত্রার
মান উন্নেননর জনয তিরী হনেনছ, আমরা কয্ই পথরনর্নি আমরা র্াস করথছ কসগুথল সহ। পথরথিষ্ট 1-এ লক্ষ্যসমূহ কদখান।
দ্রষ্টর্যঃ য্থদ থিক্ষ্ােীরা সর্বজনীন লক্ষ্যসমূনহর উপস্থাপনার থর্ষনে থসননমা না কদনখ োনক www.globalgoals.org/

worldslargestlesson অনুগ্রহ

কনর এই পাঠনক অর্ন্বভুক্ত করুন এর্ং এটি এখানন কদখান (অথিথরক্ত 8 থমথনে)।

ছিখোর প্রডিয়ো

25
থমথনে

এই সর্ থিোকনমবর জনয, আপনারও থিক্ষ্ােীনদর মিই একই পথরমানণ িােঁিার প্রনোজন হনর্ (পথরথিষ্ট 2)।

• থর্থভন্ন িরনণর সাি রকনমর িােঁিা োকনর্, প্রনিযকটি একটি ছথর্সহ য্া সর্বজনীন লক্ষ্যসমূহ কেনক থর্থভন্ন থর্ষের্স্তুনক
উপস্থাপনা করনর্।

• প্রথিটি থিক্ষ্ােীনক একটি কনর িােঁিার েু কনরা থদন।
• েু কনরাগুথলনক এমনভানর্ র্ন্টন করনি হনর্ য্ানি কনেকজন থিক্ষ্ােীনদর একদম সঠিক পথরমানণ েু কনরা োনক, কনেকজননর
কানছ িানদর প্রনোজননর কর্থি েু কনরা োনক, অপরথদনক অনযনদর কানছ কয্ন য্নেষ্ট পথরমানণ না োনক। এটি থিক্ষ্ােীনদর
কানছ প্রকাি করনর্ন না।

• লক্ষ্য হল কিাষ্ঠী থহসানর্ য্ি কর্থি পথরমানণ সম্ভর্ িােঁিা সম্পূণব করা য্ানি সমস্ত িােঁিাগুথল করা য্াে এর্ং সমস্ত
সািটি সর্বজনীন লক্ষ্যসমূনহর থর্ষের্স্তুগুথল ‘পূরণ’ করনি পানর।

• এখানন থিনটি পয্বাে োকনর্।

পর্বোয় 1: ধোাঁধো সম্পূণব করস্টি ডিক্ষ্োেীরো একো কোজ করস্টর্ঃ 5 ডমডনট
• থিক্ষ্ােীরা কদখনর্ কয্ থননজ কেনক িােঁিা সম্পূণব করা খুর্ই কঠিন, অের্া সম্ভর্িঃ অসম্ভর্ হনর্।
• য্ানদর একই সংখযার েু কনরা কনই, কসসর্ থিক্ষ্ােীনদর সমে থদন এর্ং য্ানি িানদর িােঁিা সম্পূণব করার লক্ষ্য পূরনণ কাজ
করার উপানের পথরর্িব ন করার প্রনোজন হে। (র্যর্সা করা, অনযনদর সানে কাজ করা, ইিযাথদ।)

পর্বোয় 2: জুড়ি অের্ো ছিোট ছ োষ্ীঃ 8 ডমডনট
• থিক্ষ্ােীরা কানরা সাহায্য ছাডাই কিাষ্ঠীনি য্ুক্ত হওোর থসদ্ধার্ন্ থননি পানর। য্থদ না হে, পরামিব থদন য্ানি এটি িানদর
িােঁিাগুথল সম্পূণব করার এক সমািান হনি পানর।

পর্বোয় 3: সম্পূণব ক্লোসঃ 10 ডমডনট
• থিক্ষ্ােীরা কদখনর্ কয্ য্থদ িারা এক র্ৃহত্ সম্প্রদাে থহসানর্ একনত্র কাজ কনর, িারা িােঁিাগুথল সম্পূণব করনি সক্ষ্ম হনর্
এর্ং সমস্ত সর্বজনীন লক্ষ্যসমূহ অজবন করনি পারনর্।

এই কমবপ্রথিোর লক্ষ্য হল এো প্রথিথষ্ঠি করার কচষ্টা করা কয্ য্থদও অননক থিক্ষ্ােীনদর কানছ িানদর প্রনোজনীে সমস্ত থকছু ই
আনছ, অনযনদর হেনিা িার অভার্ রনেনছ। সর্ার পনক্ষ্ সমস্ত িােঁিা সম্পূণব করার একমাত্র উপাে হল একনত্র কাজ করা। ক্লানসর
জনয উপয্ুক্ত করনি এটিনক সরলভানর্ অের্া জটীলভানর্ প্রনোি করা কয্নি পানর।
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এটি আনরা কদখানি পানর কয্ থিক্ষ্ােীনদর অের্া কিাষ্ঠীগুথলর য্ানদর মাত্র কনেকটি েু কনরা রনেনছ,
িােঁিাটি সম্পূণব করার জনয িানদর এখননা প্রনোজন। প্রথিটি কছাে অর্দান গুরুত্বপূণব।
এই কমবপ্রথিো ককালাহলপূণব এর্ং থর্িৃঙ্খল হনি পানর – িার জনয তিরী োকুন! য্ি কর্থি কনর সম্ভর্ থিক্ষ্ােীনদর থননজনদর
িারণা এর্ং সমািান থননে এথিনে আসনি থদন এর্ং এর ফনল থকছু আকষবণীে আনলাচনার অর্িারনা হনর্।

5

আস্ট োচনো

থমথনে

আস্ট োচনো করুনঃ থজজ্ঞাসা করুন থকভানর্ সমস্ত সর্বজনীন লক্ষ্যসমূনহর িােঁিা সম্পূণব হনেনছ। আনলাচনানক চাথলি করুন য্ানি
অনুিীলননর মনিয িু লনা করা য্াে এর্ং থকভানর্ কসগুথল পৃথের্ীর সানে সম্পথকব ি। আমরা থকভানর্ সুথনথিি করনি পাথর কয্
সমস্ত র্যথক্তিণ সর্বজনীন লক্ষ্যসমূহ অজবনন কাজ কনর এর্ং ফলাফল উপনভাি কনর? এক সর্বজনীন সম্প্রদাে থহসানর্ এই সাথর্বক
লক্ষ্যসমূহ পূরণ সুথনথিি করার জনয আমানদর থক করা প্রনোজন?
িােঁিার কমবপ্রথিো কেনক কিখার জনয এর্ং এটি সর্বজনীন লক্ষ্যসমূনহর সানে সংয্ুক্ত করার জনয এই আনলাচনা গুরুত্বপূণব।

পোেব কযকরণ এর্ং ডর্কল্পসমূহ
থিক্ষ্ােীনদর স্বিন্ত্রভানর্ থচর্ন্া করার সমে থদনে এটি থলথখি কাজ থহসানর্ করা কয্নি পানর কয্ িারা িােঁিার কমবপ্রথিো কেনক
থক থিনখনছ।
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আমরা এখনই থক করনি পাথর?

থমথনে

আমরা এখনই থক করনি পাথর? ভাল কনর উপলথি করার পন্থাে য্ানি সর্বজনীন লক্ষ্যসমূহ পূরণ শুরু করার জনয আমরা একসানে কাজ করনি
পাথর।
িারণাে য্া অর্ন্বভুক্ত হনি পানরঃ

•

স্থানীে এর্ং জািীে দাির্য প্রথিষ্ঠাননর সানে কয্ািানয্াি করা এো জানার জনয আমরা থকভানর্ সাহায্য করনি পাথর

•

পথরচ্ছন্নিার প্রচারসূথচনি অংিগ্রহণ কনর, কয্মন ককান সমুনদ্রর পাড, পাকব কেনক আর্জব না সথরনে কফলা, ইিযাথদ।

•

কাউথিল, স্থানীে সরকার, ইিযথদর কানছ কলখা, সামানয উন্নথি এর্ং পথরর্িব ননর জনয কলখা (এটি একটি আনুষ্ঠাথনক দাথেত্ব হনি পানর)।

•

স্কুল, র্াথডর চারপানি এর্ং স্থানীে এলাকাে আমানদর পথরনর্ি সুরথক্ষ্ি রাখার উপাে র্ার করা,
কয্মন পুনবর্যর্হানরাপনয্ািী করা, কিাষ্ঠীমূলক র্ািান, পুল্ -কার, ইিযাথদ।.

•

থিক্ষ্া – থিক্ষ্ােীরা িানদর থিক্ষ্া থর্স্তানর এর্ং সর্বজনীন সমসযাগুথলর থর্ষনে সনচিনিার জনয এনক অপনরর সানে এর্ং িানদর পথরর্ানরর
সানে কাজ করনি পানর য্ার দ্বারা অননক সািারণ র্যথক্তনদর কানছ সর্বজনীন লক্ষ্যসমূনহর থর্ষনে অঙ্গীকার করা কয্নি পানর এর্ং আনরা
কর্থি কনর জানার থননদব নির জনয www.globalgoals.org কদখনি

•

প্রচারসমূনহর সম্বনে খুেঁনজ র্ার করনি অনুসরণ করনি এর্ং/অের্া লক্ষ্য গুণমানসম্পন্ন থিক্ষ্াে সাহানয্যর জনয কয্মন #upforschool

আনর্দনন স্বাক্ষ্র করনি www.aworldatschool.org/upforschool

পোেব কযকরণ এর্ং ডর্কল্পসমূহ
িারণাগুথলনক অগ্রাথিকার থদনে, থর্থভন্ন রনের র্যর্হার কনর িানদর কশ্রণীভু ক্ত কনর অের্া এই থসদ্ধানর্ন্র জনয কশ্রণীনি কভানের দ্বারা ককান
থিক্ষ্ােী প্রেনম শুরু করনর্, িার মািযনম এই কমবপ্রথিো থর্স্তৃ ি হনি পানর।
থিক্ষ্ােীরা www.dfcworld.com ওনের্সাইে পথরর্িব ননর জনয নকিা কদখনি পানর এর্ং কনেকটি কসরা নােকনদর িল্প
কদখার জনয অনযানয িরুনণরা থক অজব ন কনরনছ।

কদখনি পানর এটি

সর্বজনীন লক্ষ্যসমূহ অজব নন একসানে কাজ করা পৃ 4
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থমথনে

থিক্ষ্ােীনদর প্রশ্ন করুন কানজর থর্ষনে িারা একসানে র্া লক্ষ্যসমূহ পূরনণ থক থিনখনছ।
এর পনর, িানদর প্রশ্ন করুন িারা রাজননথিক কনিানদর / সরকারনক থক পরামিব কদনর্ য্ারা সর্বজনীন লক্ষ্য পূরনণর উনেনিয কাজ করার
দাথেনত্ব রনেনছন।

পোেব কযকরণ এর্ং ডর্কল্পসমূহ
এই কাজটি েনর করার জনয থলথখি কাজ থহসানর্ কদওো কয্নি পানর।

সর্ব জনীন ক্ষ্যসমূস্টহর জনয কোজ করুন
একজন থিক্ষ্াব্রিী থহসানর্ আপনার ক্ষ্মিা রনেনছ থিক্ষ্ােীনদর সদেবক
কমবিথক্তর পে তিরী করার এর্ং িানদর থর্শ্বাস করনি সহােিা করাে কয্
িারা অসহাে নে, এর্ং পথরর্িব ন সম্ভর্, এর্ং িারা কসটি করনি পানর।
“আথম পাথর” স্কুল প্রথিনয্াথিিাে পথরর্িব ননর নকিার জনয থিশুনদর কাজ
করার আমন্ত্রণ জানাে, িানদর থননজনদর জনয পথরর্িব ন আনন, এর্ং সারা
পৃথের্ীর থিশুনদর সানে মি থর্থনমে কনর।

শুরু করার জনয www.dfcworld.com কদখুন।
পথরর্িব ননর পাঠ পযানকর নকিা ডাউননলানডর জনয অের্া িরুণনদর কাজ
থননজ কাজ করার এক সািারণ পরামনিবর পযানকর জনয,
www.globalgoals.org/ worldslargestlesson কদখুন।
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