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‚বযোথীযো আবিফোচ বযফিে ন যোয কযর্ে জ্ঞোন ফযফোয যোয যভিোপ্রোপ্ত র্ফ।
এ জন ৃজনীর বচন্তোবফদ কম ধোযণো চযোর্রঞ্জ যর্ি োযর্ফ এফং বফবশ্ব বফলয় িোর্দয কফোধবিয গবীযিোয
র্মোবগিোয ভোধযর্ভ অভযো অভোর্দয বফশ্বর্ কদখোয বয ল্পনো বযফিে ন যর্ি োযর্ফো।
Whāia te iti kahurangi ki te tūohu koe me he maunga teitei.
র্ফোে চ্চ কভর্ঘ রযয বিয র্যো মোর্ি মবদ িু বভ এটির্ি ফযথে ও, িোর্রও িু বভ এ টি ুউচ্চ ফেি অঘোি যর্ফ‛

বফলয়

রর ইননোন
ববয ো

ক োন বফন্দু র্ধে থ মোয় নো - এভবিবজ কথর্ বফশ্বফযোী রর্যয
প্রস্তুবি

ভোজবফদযো, নোগবয ত্ব, বূ র্গোর

বযোয পরোপর
• বফশ্বফযোী রযয ম্পর্ ে কভৌবর িথয জোনো।
• বফশ্বফযোী রর্যযয প্রবোফ ম্পর্ ে বচন্তো যো।
• স্রোব্দ উন্নয়র্নয রযযভোেোয র্ে বফশ্বফযোী রর্যযয বরঙ্ক যো।
• এভবিবজ-য কথর্ বফশ্বফযোী রযয ক ন কফী দীঘেিোয়ী ক বফলর্য় বচন্তো
যো।

কভোট ভয়:

•

এআ োর্যযয জনয বযোথীর্দয স্রোব্দ উন্নয়র্নয রযযভোেো ম্পর্ ে
ব ছু জ্ঞোন থো ো অফয ।
• এআ োর্যযয জনয বযোথীর্দয যোবনর্ভন বপর্ে বফশ্বফযোী রর্যযয
বূ বভ ো
www.globalgoals.org/worldslargestlesson
-কি কদখো অফয ।
• মবদ িোযো এটি নো র্য নো, িোর্র োযয বয ল্পনো ধো 2-এয
োর্থ ভন্বয়বফধোন র্য ববর্মোবজি যো র্ফ।
• োযয োমেক্রর্ভয জনয বযবর্েয বপ্রন্ট অউট নোও।

60
বভবনট

ফয়র্য ীভো:

11-14
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বযো োমে রো

5

বভবনট

যোনী এপব (দদঘেয - 5:15) ম্পর্ ে এআ ংবযপ্ত বপেটি কদখুন
• https://vimeo.com/21871455
• https://www.youtube.com/watch?v=jU4oA3kkAWU
এটি যোনী পু টফর ক্লোর্ফয গযর্নয ওয এ টি ংবযপ্ত বপে। ক ো যোনী এ টি কছোট থোআ দ্বী, বপেটি প্রবিকূরিোয বফযুর্ে দ্বীর্ িোর্দয কদর্য ফর্চর্য় পর
পু টফর দর গযন যো কদখোয়।
বযোথীর্দয এ জন েীয র্ে বনম্নবরবখি অর্রোচনো যর্ি ফরুন:
• বপেটিয বফলয়ফস্তু ী বছর?
• বপেটির্ি ভোনুর্লয োপরয ী বছর?
• ক োন বফলয়গুবর কছর্রর্দযর্ িোর্দয স্বপ্ন জে র্নয বদর্ বযচোবরি র্যবছর?
• বপেটিয ভূর ফোিে ো ব ?

োথে য যণ ও বফ ল্পগুবর
মবদ িু বভ আন্টোযর্নট ফো কভোফোআর কপোর্নয ভোধযর্ভ বপে যোর্ে যর্ি নো োর্যো িোর্র বযবে 1-এ কয়োয র্যো

বযো োমে রো
বযবে 2 ফযফোয র্য, ীযো স্রোব্দ উন্নয়র্নয রযযভোেোয় (এভবিবজ) েভ িোন বধ োয র্যর্ছ। এটিয থে র এভবিবজ ফোছোআ যণ এ টি ীযোয
অ ৃ বিয ফর্চর্য় কফী কথর্ ফর্চর্য় ভ গুযত্বু ূণে নুোর্য য় - িোআ কখোর্ন ীযোয উর্যয বদর্ এ টি রযয (ফর্চর্য় গুযত্বু ূণ)ে থোর্ এফং নীর্চয
বদর্ এ টি রযয ( ভ গুযত্বু ূণ)ে থোর্ ব ন্তু ভূরি এ টি ীযোয অ ৃ বি ভোঝখোর্ন বফববন্ন য র্ভয য়।
র্যোবঙ্কংর্য়য বফ ল্পগুবর:
• িোনীয়বোর্ফ
• জোিীয় মেোর্য়
• বফশ্বফযোী
• গুযত্বু ূণিে োয বনবযর্খ
• বজে ি পরোপর্রয বনবযর্খ
• ববফলযি র্ভযে বনবযর্খ
এখোর্ন ক োন ঠি ফো বু র উত্তয কনআ। ফযঞ্চ, বযোথীর্দয এআ ম্পর্ ে বচন্তো এফং িোর্দয ধোযণো বনর্য় অর্রোচনোআ রযয ওয়ো উবচি।
এভবিবজ কথর্ দীঘেিোয়ী উন্নয়র্নয জনয বফশ্বফযোী রর্যযয যফিী দর্যগুবর বনর্ম্ন ফযোখযো র্যো।

োথে য যণ ও বফ ল্পগুবর
নযথোয়, অবন ফর্চর্য় কফী কথর্ ফর্চর্য় ভ গুযত্বু ূণিে ো নুমোয়ী অটটি এভবিবজ োজোর্ি বযোথীর্দয বজজ্ঞোো যর্ি োর্যন; থফো
উর্যয বিনটি চয়ন যর্ি িোর্দয বজজ্ঞোো যর্ি োর্যন; থফো িোযো ক োন দুটি ফোবির র্যর্ছ এফং ক ন িো বজজ্ঞোো যর্ি োর্যন।
ুযোর্নো এফং অর্যো দয বযোথীযো বফববন্ন বফ ল্পগুবর ফযফোয র্য ফ এভবিবজ-য বফববন্ন র্যোঙ্ক যর্ি োর্য িোযয িোযো ৃথ এভবিবজ
িোন র্যর্ছ ব নো এফং ক ন িোযো এটি ভর্ন র্যবছর ক বনর্য় অর্রোচনো র্য।

10
রমরনট
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বযো োমে রো

বযোথীর্দয বফশ্বফযোী রযয ম্পর্ ে এ টি 'কফরোআন' ভনন ভোনবচে ফো স্পোআিোয িোয়োগ্রোভ বিবয যর্ি ফরুন, এফং এ র্ে প্রোথবভ বচন্তোধোযোগুবর যোখর্ি ফরুন।
এটিয উয বযোথীর্দয বফশ্বফযোী রযয ফো রর্যযয ভযোয কভো োর্ফরোয প্রিযোী ওয়ো ম্পর্ ে িোযো আবিভর্ধয জোর্ন এভন ব ছু য প্রস্তোফ যো ম্পর্ ে বজজ্ঞোো যুন।
বযোথীর্দয বজজ্ঞোো যুন – মখন িু বভ বফশ্বফযোী রযয ম্পর্ ে ুনর্র িখন কিোভোয ব যং, প্রিী ও বচে ভর্ন এর্রো? থফো ক োন বনবদে ে রযয (ফো ম্পব ে ি
ভযো)। িোর্দয ভনন ভোনবচর্ে িোর্দয ধোযণো কমোগ যো উবচি।

োথে য যণ ও বফ ল্পগুবর
নযথো, অবন বযোথীর্দয এ টি KWL (জোবন, জোনর্ি চোআ এফং বর্খবছ) বগ্রি বিবয যোয জনয বজজ্ঞোো যর্ি োর্যন। িোযো বিনটি রোভ অঁ র্ফ এফং
িোযয বফশ্বফযোী রযয ম্পর্ ে িোর্দয আবিভর্ধয জোনো ফব ছু ম্পর্ ে প্রথভ রোর্ভ বরখর্ফ ও িোযো ফব ছু জোনর্ি চোয় ম্পর্ ে বদ্বিীয় রোর্ভ বরখর্ফ। িোযো োযয
জুর়্ে এআ বদ্বিীয় রোভটি মুি যর্ি োর্য।
োযয কর্ল, বযোথীযো বফশ্বফযোী রযয ম্পব ে ি মো ব ছু বর্খর্ছ কআ ফব ছু চূ ়েোন্ত রোর্ভ িোর্দয ম্পন্ন যর্ি ফরুন
োভোনয ব ছু মো িোযো ‘জোনর্ি চোয়’ কগুবর িোযো এ টি গর্ফলণোভূর

োজ ফো ববফলযৎোর্যযয বববত্তর্ি গযন যর্ি োর্য

বযো োমে রো

20
বভবনট

বস্পি আন্টোযববউ। বযোথীর্দয 6টি দর্রয ভর্ধয বোগ যো র্ফ। প্রবিটি ফযবির্ বযবে 3-এয এ টি নুবরব বদন এফং জনপ্রবি এ টি
বথভ ফযোদ্দ যুন। িোযো ীটটি ়েোয জনয বিন বভবনট ভয় থো র্ফ, িোযো বোলো ফুঝর্ি কর্যর্ছ ব নো িো বনবিি যুন এফং ক োন প্রশ্ন
বজজ্ঞোো যুন। বযোথীযো িোযয িোর্দয দর্রয ভর্ধয জুটি ফোঁধর্ফ এফং িোর্দয েীয র্ে িোর্দয বথভ ফযোখযো যোয জনয এ টি বভবনট
ভয় োর্ফ, প্রর্িযর্ য এ ফোয র্য োরো ড়র্ফ। বযোথীযো র্যয জর্নয োর্ছ র্য মোর্ফ এফং িোর্দয দর্রয ভর্ধয এ টি ববন্ন বথভ ম্পর্ ে
নয ক োর্নো েীয োছ কথর্ ুনর্ফ। বযোথীযো প্রর্িয েীয কথর্ কোনো ক োন গুযত্বু ূণে ব্দ ও ধোযণো কনোট র্য যোখর্ফ।
বস্পি কিটিং কল ওয়োয য বযোথীযো প্রবিটি বথভ ম্পর্ ে ুনর্ফ এফং িোর্দয ভনন ভোনবচর্ে গুযত্বু ূণে ব্দ এফং কনোট কমোগ যর্ি োযর্ফ।
মবদ ম্ভফ য়, িোর্র বযোথীর্দয িোর্দয প্রোথবভ ধোযণো ও প্রবিবক্রয়োয় এ টি ববন্ন যর্ঙয ভোধযর্ভ এআ কনোট মুি যো উবচি।
.

োথে য যণ ও বফ ল্পগুবর
এছোড়োও বযোথীযো ‚অভযো কম বফশ্বর্ চোআ‛ ফযফোয যর্ি োর্য, বুর্দয এফং িযুণ কছর্রর্ভর্য়র্দয জনয বফশ্বফযোী রর্যযয এ টি ফযোখযো।
www.globalgoals.org/worldslargestlesson.

বযো োমে রো
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প্রবিটি বফশ্বফযোী রর্যযয বথর্ভয জনয, বযোথীর্দয ম্ভোফয ববফলযি প্রবোফ ম্পর্ ে বচন্তো যর্ি এফং ভনন ভোনবচর্ে িোর্দয বচন্তোধোযো কমোগ যর্ি ফরুন। রযযভোেো নুযণ
যো র্র োঁচ ফছয ভয়ীভোয প্রবোর্ফয উয নজয বদন।
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োথে য যণ ও বফ ল্পগুবর
ুযোর্নো এফং অর্যো দয বযোথীর্দয অবন এ , োঁচ, দ এফং 15 ফছর্যয প্রবোফ – এফং ব বোর্ফ এটি বযফবিে ি র্ফ?

ক ম্পর্ ে বচন্তো যর্ি ফরর্ি োর্যন। ব বফশ্বফযোী রর্যযয আবিফোচ বযণবিয ম্ভোফনো ফযোি র্ি োর্য ক ম্পর্ ে বচন্তো যোয থো বজজ্ঞোো র্য অবন োজ
প্রোবযি যর্ি োর্যন।

10
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বযো োমে রো

োযয কল যর্ি, বযোথীর্দয বযবে 4 ফো 5-এয 17টি বফশ্বফযোী রযয কদখোন। অবন ুযর্ু ি এভবিবজ বনর্য় ফযফহৃি এ আ ভোনদণ্ড ফযফোয র্য বযোথীর্দয
িোয়ভন্ড র্দ বফশ্বফযোী রযয ম্পর্ ে বজজ্ঞোো যুন। বযোথীযোও ব নুযূ র্যোবঙ্কংর্য় অর্ফ?
বনম্নবরবখি ব ছু ফো ফগুবর বনর্য় অর্রোচনো যোয জনয বযোথীর্দয বজজ্ঞোো যুন:
• ব বোর্ফ িোযো এভবিবজ-এয োর্থ বফশ্বফযোী রর্যযয িু রনো যর্ফ ফর্র ভর্ন র্য?
• দীঘেিোয়ী উন্নয়ন ব এফং ব বোর্ফ বফশ্বফযোী রযয এভবিবজ-য কথর্ কফী দীঘেিোয়ী র্ফ?
• বফশ্বফযোী রযয ব বোর্ফ এভবিবজ-য কথর্ কফী পর র্ি োর্য িোয ধোযণো
• িোযো োর্যযয ুযর্ু ি এফং বফশ্বফযোী রর্যযয কপ্রবযি কম গল্পটি কদর্খর্ছ কআ ম্পর্ ে বযোথীর্দয বচন্তো যর্ি ফরুন। ংর্মোগটি ী?
• বফশ্বফযোী রযয এভবিবজ-য কথর্ কফী গ্রণভূর ওয়োয জনয ক ন এটি গুযত্বু ূণ?
ে ”
• বযোথীযো বফশ্বফযোী রর্যযয ভনন ভোনবচে কপফুর্ য বফশ্বফযোী রর্যযয ভর্ধয কয়োয যর্ি োর্য।

বফশ্বফযোী রর্যযয জনয ফযফিো গ্রণ
এ জন বয বর্র্ফ অনোয বযোথীর্দয 'আবিফোচ বির্ থ
কদখোর্নোয যভিো অর্ছ
এফং িোর্দয োোময র্য বফশ্বো যোন কম িোযো োয় নয়, এআ
বযফিে ন যো ম্ভফ, এফং কটিয ভোধযর্ভআ িোযো এটি চোরনো যর্ি
োযর্ফ।
"অবভও োবয"-য বযফিে র্নয জনয বিজোআন যো স্কুর চযোর্রঞ্জ, দর্য
বনর্ি, িোর্দয বনর্জর্দয জনয বযফিে ন যর্ি এফং বফশ্ব জুর়্ে বুর্দয
োর্থ কয়োয যর্ি অভন্ত্রণ জোনোয়।

ুযু যোয জনয www.dfcworld.com–কি বববজট যুন।
োযয যো বযফিে ন যোয জনয এ টি ন ো ফো ল্পফয়ী
কছর্রর্ভর্য়র্দয বনর্জর্দয দর্য গ্রণ যোয জনয এ টি জ যোভে
যো িোউনর্রোি যর্ি www.globalgoals.org/
worldslargestlesson–কি বববজট যুন।
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বযবে 1

পোরন এফর
োবন দবযণ থোআরযোর্ন্ড খুটি
ঁ য ওয দণ্ডোয়ভোন এ টি কছোট্ট বোভোন গ্রোভ। ১৯৮৬ োর্র কখোর্ন ফফো োযী এ দর ল্প ফয়ী কছর্র বচযোচবযি ধোযোর্
চযোর্রঞ্জ জোবনর্য়বছর এফং অগোভী ফু প্রজন্র্ িোর্দয োর্জয ভোধযর্ভ উদ্বুে র্যবছর। গ্রোভটো চোবযবদর্ জর বদর্য় কঘযো থো োয় োবনর্ি এ ভোে কম কখরোগুর্রো
যো ম্ভফ বছর কটো র কনৌ ো কদৌড় অয ভোছ ধযো।

H ব ন্তু কছর্রযো পু টফর কখরো কদখর্ি
দোযুণ বোরফোি। এ বদন কআ কছর্রযো
প্রস্তোফ বদর কম িোযো বনর্জযো এ টো
পু টফর দর বিবয যর্ফ। কছর্রযো বেোন্ত
বনর কম িোযো কটো বিবয যর্ফ অয
িোযো চযোবম্পয়ন র্ফ। গ্রোর্ভয নযোনয
ভোনুর্লয োর্ছ এটো োয য ভর্ন
র্য়বছর এফং িোযো এআ বুর্দয দরর্
কদর্খ কর্বছর। এআ ধযর্ণয ক োনও োজ
অর্গ খর্নো োবনর্ি যো য়বন এফং
জর্রয ভর্ধয খুটি
ঁ য ওয দোঁবড়র্য় থো ো
এ টো গ্রোর্ভ পু টফর দর ুযু যো
ম্ভফ ভর্ন র্য়বছর। কছর্রযো ফুর্ঝবছর
কম গ্রোভফোীযো ঠি ফরর্ছ। গ্রোর্ভয
ক োথোও পু টফর কখরো ফো প্রযো টি যোয
জোয়গো বছর নো অয এআ ভযো ভোধোর্নয জনয ক োনও বূ খণ্ডও বছর নো। িোর্দয োর্ছ এ টো দর বছর ব ন্তু ক োনও ভোয বছর নো। িোআ িোযো ঠি
যর কম িোযো বনর্জযোআ কখরোয জনয জোয়গো বিবয র্য কনর্ফ।
কছর্রযো গ্রোর্ভয ফ জোয়গো কথর্ ুযর্নো োয কজোগোড় যর্ি ুযু যর অয জর্রয ওয িগুর্রো োর্যয কবরো এ র্ে ফোঁধর। িোযো স্কুর্রয র্য র্ন
যোি মেন্ত িোর্দয নিু ন কখরোয ভোর্যয জনয োজ চোবরর্য় কগর। িোযো কল মেন্ত এটো ম্পূণে যর এফং িোর্দয বনর্জর্দয কখরোয ভোয বিবয র্য বনর, মবদও
কটো ভির এফং বফজ্জন বছর। কআ ভোর্যয কভর্ঝ কথর্ কর্য কফবযর্য় বছর। ফর ভোর্ঝ ভোর্ঝআ জর্র র্য কমি অয কআ র্ে কছর্রযোও। িোযো এ টো
ববজো ববির ির্রয ওয কখরো যপ্ত র্য বনর এফং জোয়গো ভ থো োয় িোর্দয োর্য়য োজ ক্রর্ভআ বোর্রো র্ি থো র। িোনীয় ভোনুলযো িখনও ফর্র
মোবির্রন কম িোযো িোর্দয কদোদুরযভোন ভোর্য নুীরন র্য ক োর্নোবদন চযোবম্পয়ন র্ি োযর্ফ নো।
ব ন্তু এ বদন  োর্র এ টি কছর্র ভূর বূ খণ্ড কথর্ অো এ বদর্নয পু টফর টু নোে র্ভর্ন্টয এ টো কোস্টোয কদখর। দরটো বনবিি বছর নো কম ংগ্রর্ণয জনয
িোযো মর্থে বিবয বছর ব নো ব ন্তু িোযো িফুও টু নোে র্ভর্ন্ট ংগ্রণ যর্ফ ঠি যর। কছর্রযো ফুঝর্ি োর্যবন কম গ্রোর্ভয ফোব ফোআ িোর্দয প্রযো টি
যর্ি কদখি। িোযো  র্র বভর্র চোঁদো িু র্র িোর্দয টু নোে র্ভর্ন্ট ড়োয জনয পু টফর কখরোয কোো ব র্ন বদর্য় িোর্দয ফো
র্য বদর। এভনব ব ছু
গ্রোভফোী কছর্রর্দয র্ে কগর িোর্দয উৎ
ো কদওয়োয জনয।

মখন িোযো কখরর্ি ুযু যর িখন কছর্রযো ফুঝর্ি োযর কম িোযো মিটো কবর্ফবছর িোয কথর্ র্ন বোর্রো কখরর্ছ। োবনর্ি থো ো িোর্দয কছোট্ট কগোরটোয িু রনোয়
এখোন োয বফোর কগোর্র ফর ক ো োর্নো র্ন কফী জ বছর এফং িোযো কবভ পোআনোর্র কৌঁর্ছ কগর। ব ন্তু ভযোচটোয ুযটু ো বোর্রো বছর নো োযণ খুফ কজোর্য ফৃবে
ড়বছর এফং বফয দর িযন্ত দয বছর। োবনয কছর্রর্দয ফুট জর্র বর্য কগবছর অয কআ বোযী ফুট িোর্দয শ্লথ র্য বদবির। োপটোআভ মেন্ত বফয দর দুআ কগোর্র
বজিবছর। দর িো র্য় র্ড়বছর এফং ব যর্ফ ফুঝর্ি োযবছর নো।
িোযো বদ্বিীয়োর্ধে িোর্দয ববজো ফুট খুর্র কপরর্ফ ঠি যর। িোর্দয জনয খোবর োর্য় কখরো কফী স্বোবোবফ বছর কমভন িোযো িোর্দয গ্রোর্ভ কখরি অয িোযো অযও
দ্রুি কদৌড়র্ি োযবছর। িোযো দ্রুি কগোর কোধ র্য বদর। মবদও নয দর কল ভুহৃর্িে কগোর র্য বজর্ি কগবছর ব ন্তু োবন গ্রোভ িোর্দয দরর্ বনর্য় প্রচণ্ড গবফেি
বছর। খুফ বগবগবয পু টফর োবনয ফর্চর্য় বপ্রয় বফর্নোদন র্য় উর্যবছর। িোযো িোর্দয দর্রয প্রযো টির্য জনয অর্য টো নিু ন, ভৃণ এফং প্রভোণ ভোর্য ভোয
ফোবনর্য়বছর। োবন এপব এখন দবযণ থোআরযোর্ন্ডয কেষ্ঠ ক্লোফগুবরয নযিভ মোযো ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯ এফং ২০১০ োর্র মুফো চযোবম্পয়ন কখিোফ
জে ন র্যর্ছ।
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বযবে 2

স্রোব্দ উন্নয়ন রযয

এভবিবজ ১: চযভ দোবযদ্র্য এফং নোোয দূয যো
এভবিবজ ২: বফশ্বফযোী প্রোথবভ বযো জে ন যো
এভবিবজ ৩: বরে ভিোয প্রোয এফং ভবরোর্দয যভিোয়ন
এভবিবজ ৪: বুভি
ৃ ু যয োয ভোর্নো
এভবিবজ ৫: ভোিৃ -স্বোিয উন্নি যো
এভবিবজ ৬: এআচঅআবব/এআি ,ভযোর্রবযয়ো এফং নযোনয কযোর্গয বফযুর্ে রড়োআ
যো

এভবিবজ ৭: বযর্ফগি ধোযণর্মোগযিো বনবিি যো
এভবিবজ ৮: উন্নয়র্নয জনয বফশ্বফযোী ংীদোবযত্ব
এআ রযযগুবর ক র্ট বনন এফং ফর্চর্য় কফী কথর্ ফর্চর্য় ভ গুযত্বু ূণে ক্রর্ভ োজোন

বযবে 3
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দীঘেিোয়ী উন্নয়র্নয জনয বফশ্বফযোী রযয
রথম ১: দোররদ্র্য
(রবশ্ববযোপী ক্ষ্য ১ – দোররদ্র্য দূর করো; রবশ্ববযোপী ক্ষ্য ১০ – ববময কমোননো)
রবশ্ববযোপী ক্ষ্য ১ এবং ১০ এর উনেলয
• ফ জোয়গোয ভস্ত ভোনুলর্দয জনয চযভ দোবযদ্র্য দূয যো মো বদর্ন ১.২৫ ভোব ে ন িরোর্যয ভ র্থযে র্ে জীফন ধোযণ যূর্ বযভো যো য়।
• বনবিি যো মোর্ি ভস্ত ুযলু এফং ভবরোয থেদনবি ম্পর্দ ভোন বধ োয থোর্ , এফং কআ র্ে জবভ এফং নযোনয ধযর্ণয ম্পবত্ত ও
উত্তযোবধ োর্য ভোন ভোবর োনো থোর্ ।
• দবযদ্র্ এফং মোযো যবযি বযবিবিয ভর্ধয ফফো যর্ছন িোর্দয বষ্ণুিো গর্ড় কিোরো এফং িোর্দয চযভ জরফোয়ু ঘটিি বফমের্য়য কথর্ অযও
ুযবযি যোখো এফং িোর্দয োয়িো ভোর্নো।
• ফয়, বরে, যভিো, জোবি, জোবিত্তো, উৎ
 ফো ধভে বনবফের্র্ল ভস্ত ভোনুলর্ যভিো প্রদোন যো এফং িোর্দয োভোবজ , থেদনবি এফং
যোজদনবি বোর্ফ ন্তবুে ি যো।
• বয বল্পি এফং ুবযচোবরি ববফোন নীবি ফোস্তফোবয়ি যোয ভোধযর্ভ ুঙ্খ
ৃ র, বনযোদ, বনয়বভি এফং দোবয়ত্বীর ববফোন ও ভোনফ িোনোন্তযর্ণয
ফযফিো যো।

ককন?
• বফর্শ্বয ফর্চর্য় ধনী ৮৫ জন ভোনুর্লয োর্ছ বফর্শ্বয জনংখযোয ফর্চর্য় দবযদ্র্ ধেোংর্য (৩.৫ রয ক োটি ভোনুল) ভোন থে অর্ছ। (েপযোভ
আউর্ , ২০১৪)

রথম ২: বযরিগত স্বোস্থ্য এবং কযোণ

(রবশ্ববযোপী ক্ষ্য ২ – নোোর দূর করো; রবশ্ববযোপী ক্ষ্য ৩ – ভোনো স্বোস্থ্য; রবশ্ববযোপী ক্ষ্য ৬ – পররষ্কোর
জ এবং পয়ঃরনষ্কোলন প্রণোী)
রবশ্ববযোপী ক্ষ্য ২,৩ এবং ৬ এর উনেলয
• নোোর্যয ফোন যো এফং োযো ফছয ধর্য ভস্ত ভোনুল, বফর্লি দবযদ্র্ এফং নফজোি  োয় ফিোয় থো ো ভোনুলর্দয বনযোদ,
ুবে য এফং মেোপ্ত খোফোয োওয়ো বনবিি যো।
• ধোযণর্মোগয খোদয উৎ
োদন প্রণোরী বনবিি যো এফং উৎ
োদনীরিো এফং উৎ
োদন ফৃবে র্য, ফোস্তুিন্ত্রর্ যু ণ্ণ যোখর্ি োোময র্য এফং মো
ক্রভফধেভোন বোর্ফ জবভ এফং ভোটিয ভোন উন্নি র্য এভন বষ্ণু ৃ বল প্রবক্রয়ো ফোস্তফোবয়ি যো।
• োযো বফর্শ্বয ভোর্য়র্দয ভৃিুয োয হ্রো র্য ১০০,০০০ জীবফি বু প্রফ প্রবি ৭০ জর্নয ভ যো।
• নফজোি এফং ৫ ফছর্যয ভ ফয়ী বুর্দয প্রবির্যোধ কমোগয ভৃিুযয ফোন ঘটোর্নো।
• ড় দুঘটে নোয োযর্ণ োযো বফর্শ্ব ঘটো ভৃিুয এফং অঘোর্িয ংখযো বভর্য় র্ধে

যো।

• বনযোদ এফং ুরব োনীয় জরর্ োফেজনীন এফং ভোন বোর্ফ ফোয োর্ছ উরবয র্য কিোরো।
•  র্রয জনয মেোপ্ত এফং ভোন বোর্ফ য়ঃবনষ্কোন ফযফিো এফং স্বোিযবফবধ জে ন যো এফং ভবরো এফং কভর্য়র্দয চোবদোয প্রবি বফর্ল ভর্নোর্মোগ প্রদোন
যো।

ককন?
• দীঘেিোয়ী নোোয এখর্নো প্রোয় ৮৭০০ রয ভোনুলর্ ীবড়ি র্য মো বর্ফ বফ ো যুে ওয়ো এফং নযোনয নোোর্যয ূচর্ য ভোধযর্ভ প্রবিপবরি
য়। কআ র্ে বিযু দ্র্ ুবে উোদোর্নয গুযি
ু য বোফ অযও র্য়  রয ভোনুলর্ প্রবোবফি র্য। নুভোন যো য় কম ৫ ফছর্যয ভ ফয়র্য প্রোয়
৩০ রয বু প্রবি ফছয ুবেয োযর্ণ জীফন োযোয় (http://unsdsn.org/resources/goals-and-targets/).
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রবয়বস্তু 3: রলক্ষ্ো, দক্ষ্তো এবং কোজ (বব জনীন ক্ষ্য 4 – গুনমোনম্পন্ন রলক্ষ্ো; বব জনীন ক্ষ্য 8 – ভো কোজমূ
এবং থব ননরতক বৃরি)
বব জনীন ক্ষ্যমূনর উনেলয 4 এবং 8

• এটি বনবিি যুন কম ভস্ত ফোর এফং ফোবর ম্পূণে বফনোভূর্রয, নযোয়েি এফং গুণভোনম্পন্ন প্রোথবভ এফং ভোধযবভ বযোয ুর্মোগ োয় মোর্ি প্রোবে কখোয বযণবির্ি কমর্ি োর্য।
• ভস্ত ভবরোযো এফং ুযুর্লযো ভোনবোর্ফ খযচোধয ভোনম্মি প্রমুবিগি, ফৃবত্তভূর এফং বফশ্ববফদযোরয়  িৃ িীয় মেোর্য়য বযো কর্ি োর্য িো এটি ুবনবিি যুন।
• বযোয় বরের্বদ ভুর্ছ কপরুন এফং ফে স্তর্যয বযোয় এফং ফৃবত্তভূর প্রবযর্ণ যবযি, যভ, স্বর্দজোি ফযবি এফং যবযি ফিোয বুর্দয ুর্মোগ োওয়ো বনবিি যুন।
• ফুভুবখিো, প্রমুবিগি উন্নবি ঘটোর্নো এফং উদ্ভোফর্নয ভোধযর্ভ থেনীবিয উত্োদনীরিোয উচ্চিযীয় স্তয জে ন যুন।
• ম্পূণে এফং উত্োদনমুি চোরিবয এফং  র ভবরো ও ুযুলর্দয জনয মর্থোমুি োজ, িযুণ ম্প্রদোয় এফং যভ ফযবিফগে,এফং ভোন বযভোণ োর্জয জনয ভোন কফিন জে ন
যুন।

ককন?
• 57 বভবরয়ন বুযো স্কুর্রয ফোআর্য যর্য়র্ছ, মোর্দয ভর্ধয 31 বভবরয়ন র ফোবর ো, এআ 57 বভবরয়র্নয ভর্ধয ম্ভফিঃ 49% খনআ কেণী র্য ো যোর্খ বন, এআ 57 বভবরয়র্নয ভর্ধয 50% এয কফব বুযো উ-োোযীয় অবি োয় ফফো র্য।

(http://en.unesco.org/post2015/sites/post2015/files/Making_Education_a_Priority_in_the_Post2015_Development_Agenda.pdf).
রবয়বস্তু 4: এক প্রকৃত পৃরথবী
(বব জনীন ক্ষ্য 5 – রঙ্গ মতো; বব জনীন ক্ষ্য 16 – নযোয়রবচোর এবং লোরি)
বব জনীন ক্ষ্যমূনর উনেলয 5 এবং 16

• ফ জোয়গোয় ভবরো এফং ফোবর োর্দয বফযুর্ে ভস্ত প্র োর্যয বফলভয ভোপ্ত যুন।
• জনভর্য এফং ফযবিগি কযর্ে ভবরো এফং ফোবর োর্দয বফযুর্ে ভস্ত প্র োর্যয বংো, কভর্য় োচোয এফং কমৌন ম্পব ে ি  এফং নযোনয প্র োর্যয কোলণ দূয যুন।
• যোজদনবি , থেদনবি , এফং জনভর্য ভস্ত প্র োর্যয বেোন্ত-কনওয়োয় কনিৃ ত্ব কদফোয জনয ভবরোর্দয ম্পূণে এফং োমে য ংগ্রণ এফং ভোন ুর্মোগ বনবিি যুন।
• ভস্ত জোয়গোয় ফে প্র োর্যয প্র োর্যয বংো এফং এআ ম্বন্ধীয় ভৃিুযয োয মর্থে বযভোর্ণ হ্রো যুন।
• বুর্দয বফযুর্ে টূ বি, কোলণ, কভর্য়োচোয এফং ভস্ত প্র োর্যয বংো এফং িযোচোয ভোপ্ত যুন।
ককন?

• উ োোযীয় অবি ো, বিভ এবয়ো এফং দবযণ এবয়োর্ি, ভোধযবভ এফং িৃ িীয় মেোর্য়য বযোয় ফোরর্ যো এখর্নো মর্থে বযভোর্ণ ফোবর োর্দয কথর্ এবগর্য় যর্য়র্ছ।
• ফেজনীনবোর্ফ, ভবরোযো এখর্নো ংর্দ এ -চিু থেোংর্য ভ ীট ূযণ যর্ি কর্যর্ছ।
(http://www.theguardian.com/global-development/2015/mar/26/millennium-development-goal-threegender-equality-explainer).

বযবে 3
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রবয়বস্ত 5: নীয়তো (বব জনীন ক্ষ্য 7 – ভরবযনতর জনয লরি; বব জনীন ক্ষ্য 9
- লরিলোী পররকোঠোনমো; বব জনীন ক্ষ্য 11 – রনরোপদ পররনবলমূ; বব জনীন ক্ষ্য 12 –   নী য় জী ব ন যো প ন ; বব জনীন
ক্ষ্য 17 – ভরবযনতর জনয ংলীদোররত্ব)
বব জনীন ক্ষ্যমূনর উনেলয 7, 9, 11, 12 এবং 17

• খযচোধয, বনবে যর্মোগয, এফং অধুবন বি বযর্লফোয় োফেজনীন প্রর্ফ বনবিি যুন।
• থেদনবি উন্নবি এফং ভোনবফ ভেরোভের্র োয়িো যর্ি, খযচোধয এফং ফোয জনয নযোয়েি ুর্মোগ োফোয প্রবি ক ন্দ্রীবূ ি র্য ভোন, বনবে যর্মোগয, নীয় এফং বিবিিো
বয োযোর্ভোয উন্নবি যুন।

• ফোয জনয মর্থে বযভোর্ণ, বনযোদ এফং খযচোধয ফোিোন এফং প্রোথবভ বযর্লফো োওয়োয ুবফধো, এফং ফবস্তয উন্নয়ন ুবনবিি যুন।
• নীয় ফযফিোনো এফং প্রো ৃ বি উর্ত্য োমে য ফযফোয জে ন যুন।
• ফযবি বছু খুচর্যো এফং কবোগয স্তর্য ফেজনীন খোর্দযয ফযয় র্ধে যুন, এফং উত্োদন এফং যফযো ৃঙ্খরর্থ খোর্দযয চয় হ্রো যুন।
• দোবযদ্র্ দূযী যণ এফং নীয় উন্নয়ন িোন যর্ি এফং ফোস্তফোবয়ি যর্ি এর্ য কদর্য নীবি িোন এফং কনিৃ ত্বর্ ম্মোন যুন।
ককন?

•
নুভোন যো মোয় কম 2015 োর্র এখর্নো প্রোয় 2.8 বফবরয়ন জনোধোযণ ক োন অধুবন বিয বযর্লফো োন নো এফং 1.1 বফবরয়র্নয কফব ফযবির্দয ক োন বফদুযত্ ংর্মোগ
কনআ। এছো়েোও, প্রোয় 4.3 বভবরয়ন জনোধোযণ প্রবি ফছর্য প্রোপ্ত ফিোয় নীয় জ্বোরোবনয দ্বোযো যোন্নো এফং উষ্ণিো ফিো োফোয জনয বযন্তযীণ দূলর্ণয োযর্ণ ভৃিুযর্থ বিি ন।
(https://sustainabledevelopment.un.org/topics/energy)।
রবয়বস্তু 6: পররনবল (বব জনীন ক্ষ্য 13 – গ্রনক ুররক্ষ্ত রোখুন;
বব জনীন ক্ষ্য 14 – জনর রননচ জীবন; বব জনীন ক্ষ্য 15 – জনর উপনর জীবন)
বব জনীন ক্ষ্যমূনর উনেলয 13, 14 এবং 15

• ভস্ত কদর্ জরফোয়ু ম্পব ে ি ঝুঁ ব ভূ এফং প্রো ৃ বি বফমের্য়য জনয বিবিিো এফং োভঞ্জযূণে যভিোয ফৃবে যুন।
• ভস্ত প্র োর্যয োভুবদ্র্ দূলণ বফর্ল র্য মো জবভ-বববত্ত োমেপ্রবক্রয়ো কথর্ উদ্ভূি য়, িো বনফোযণ যুন এফং মর্থে বযভোর্ণ হ্রো যুন।
• বিবযি ভোছ ধযো, দফধ, নবথবু ি বফীন এফং বনয়বন্ত্রি ভোছ ধযো এফং ধ্বংভূর ভোছ ধযোয প্রবক্রয়োর্ োমে যবোর্ফ বনয়ন্ত্রণ যুন এফং ভোপ্ত যুন।
• ভস্ত প্র োর্যয যর্ণযয নীয় ফযফিোনোয ফোস্তফোয়র্ন প্রচোয যুন, যণযবফনো ফন্ধ যুন এফং প্রোয় বনঃর্বলি যর্ণযয ুনযুেোয যুন।
• প্রো ৃ বি ফোবূ বভয ধঃোিন হ্রো যর্ি জযুযী এফং গুযুত্বূণে দর্য বনন এফং জীফদফবচর্েযয োবন ফন্ধ যুন।
ককন?
• বিবযি ভোছধযো, দূলণ, উষ্ণোয়ন, ভুদ্র্ স্তর্যয ফৃবে, এফং ভোনফ জোবি দ্বোযো প্রর্যোচনোয োযর্ণ অফোওয়োয়

CO2 ক ন্দ্রীবূ ি ওয়োয় জনয যোবিূণি
ে োয োযর্ণ অনুভোবন 60% োভুবদ্র্
প্রোণী-বযর্ফ ম্পব ে ি ফযফিো নীয়বোর্ফ ফযফহৃি য় থফো ধঃোবিি য়। (http://unsdsn.org/resources/goals-and-targets/).
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