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লিশ্ব বিষনযে ভরা। এটা লি নোয্ে?
লিষয়
ন্।গবর ত্ব, বম।জ বববজ্ঞ।ন্

পানের প্রস্তুলত:
• প্র।রবি  ব ।যট ।্পর বজন্ে  বববস্কুা/বমবি/বি ।র/্ব।ত।ম/প।থ্রর
মত বভছ।া ববজবন্ বপযট।প্ত বপবরম।্ে বভজ।গ।ড় ব রুন্

লিক্ষনের উনেিে:

• পবরবলি ব১ বপড়ুন্

• বববভন্ন বধর্ের বৈবমে  বআ্ছ বভা। বজ।ন্।

• পবরবলি ব২ বপড়ুন্ বটবং ববদ্ধ।ন্ত ববন্ন্ বভয বআপবন্ বটই বধ।রন্।গু্।
প্রথম ব ।যট ।্প বভয।গ ব র্ত বচ।ন্ বব ন্।

• গ্বে।র বওপর ববভবি ব ্র বংবিপ্ত বঅথচ
প্র্ে।িন্।মূ  বযুবি বউপস্থ।পন্ ব র।
• ববস্তৃ ত বম।জ বটবং বঅথটন্ীবতর বওপর বৈব্মে র
প্রভ।ব ববব্েে ব ্র বভিখ।

• পবরবলি ব৩ বটর বভ।ে  ববুদ্বিু  বপ্রিলটন্ ব রুন্
• বলি।থী্ির বজন্ে  বপবরবলি ব৪ বটর বত্থে র ববপ্রন্ট ববন্ন্

ভম।া বময়:

৬০
বমবন্া

বয় বীম।:

১১-১৪
বছর ববয়ী
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ভিখার িায্য িিাপ

১০
বমবন্া

বলি।থীর। বঘ্র বপ্র্বল ব র্ বত।্ির বম্ধে  বভবল বব ছু  ববমবি/ববস্কুা/বি ।র বঅম।ন্ বভ।্ব বভ।গ ব ্র ববিন্  বব ছু  ববলি।থীর ব ।্ছ বপ্রচু র বপবরম।্ে বথ। ্ব বটবং বব ছু  ব
বলি।থীর ব ।্ছ বট্ ব।্রই বথ। ্ব বন্।  ববমবি/ববস্কুা/বি ।্রর বভবলীর বভ।গা। ববন্্জর বজন্ে  বভর্খ ববিন্
ব ববলি।থী বব্ বত।্ির বপ্রশ্ন ব রুন্: ব‚টা। বব  বন্ে ।যে ?‛ বম্পূে বট ক্ল। ববম্ বটা। ববন্্য় বআ্।চন্। ব র।র বজন্ে  ববলি।থী্ির বউৎ
।বত ব রুন্  ববলি।থীর। বত।্ির ব
প।ওয়। ববমবি/ববস্কুা/বি ।্রর বপবরম।ে বম্ব্ে বভ মন্ বঅন্ুভব ব র্ছ বভা। ববন্্য় বআ্।চন্। ব র্ত বত।্ির বউৎ
। ববিন্
বলি।থী্ির ববুন্ বভয বআপবন্ বব্চ্য় বভবলী ববন্্য়্ছন্ ব ।রে বআপন্।র ববয় বব্চ্য় বভবলী
বলি।থী্ির ববজজ্ঞ।। ব রুন্ বভয বটা। বত।্ির বন্ে ।যে  বম্ন্ বয় বব ন্। বটবং বআপন্।র বটই ববভবি্ত ববমবি/ববস্কুা/বি ।র বআব।র বন্তু ন্ বভ।্ব বভ।গ ব ্র বভিওয়। বউবচৎ
 ব
ব ন্।?
টই বপ।্ের বববয় বব।্ব ব।ম।বজ  বৈব্মে র বধ।রে। বউপস্থ।পন্ ব রুন্  বটই বংজ্ঞ।া। ব ।্জ ব।গ্ত বপ।্র ব‚ট া। বপবরবস্থবত বভযখ।্ন্ বম।ন্ু বম।ন্ বন্য় ব ।রে বব ছু ব
ভগ।ষ্ঠীর ব ।্ছ বঅন্ে ্ির বতু ন্।য় বভবলী বিমত।, বঅথট বইতে ।বি বআ্ছ‛ ব(উৎ
: বমে । বম।ন্ ববে লন্।বর)

প।থট ে  রে বটবং ববব ল্প
ৈবমে  বম্ব্ে বআ্।চন্। বচ।ব্য় বয।ওয়।র বজন্ে  ব ।যট ।প্  বআরও বব।ড়।্ন্।র ববব্য় ববব্বচন্। ব রুন্  বপবরবলি ব২-ট বট জন্ ববে বির বঅবভজ্ঞত।র ববববরে বভিওয়। ব
্য়্ছ ববযবন্ ববলি।থী্ির ব ।্ছ বৈব্মে র বধ।রে। বতু ্ বধর।র বজন্ে  ববমবি ববে ব।র ব ্র বটই বধর্ের বপ।ে্  বআরও বম্প্র।বরত ব ্রবছ্ন্  বটা। বববস্ত।বরত ববববরে ব
ন্ী্চর বব্ে বপ।ওয়। বয।্ব ব ব
http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/jan/28/teach-students-equality-smarties

ভলখ।র ব ।যট ।প

১০
বমবন্া

পবরবলি ব৩ বভথ্  ববলি।থী্ির ব ।্ছ বৈব্মে র ববববভন্ন বধরে বম্ব্ে বতে  বন্। ববমথে । ববববৃবত বউপস্থ।পন্ ব রুন্  বপ্র্তে   ববলি।থী্  বআ।ি। বভ।্ব বপ্র্তে  টি ববববৃবত ব
তে  বন্। ববমথে । বত।র ববদ্ধ।ন্ত ববন্্ত ববুন্  ব
টব।র ববলি।থী্ির বঠি  বউিরগুব ববিন্  বটরপর ববববৃবতগুব ববন্্য় বআ্।চন্। ব রুন্
• টমন্ বব  বভ ।্ন্। ববববৃবত ববছ বয। ববলি।থী্ির বঅব।  ব ্র্ছ?
• টমন্ বভ ।্ন্। ববববৃবত বব  ববছ বয।র বজন্ে  ববলি।থী্ির বম্ন্ ব্য়্ছ বভয বভই বঅবস্থ।র বপবরবতট ন্ ব র। বির ।র?
• ব ববববৃবতর বম্ধে  বভ ।ন্ ববব্য় ববম ববছ?
ভল বপ্রশ্নটি ববে ব।র ব ্র বৈবমে  ববববভন্ন বরূ্প বথ। ্ত বপ।্র ব- বটই বপ্র্ের বঅবত।রে। ব রুন্  ব

ভলখ।র ব ।যট ।প
ঘ্রর বচ।বরবি্  বআা ।্ন্। বছয়জন্ বপ্রগবতব।িীর ব থ।র ববুদ্বিু গুব ব(পবরবলি ব৩) বভিখ।ন্  ববলি।থী্ির ববববৃবতগুব বপড়্ত ববুন্ বটবং বভযা।র ব্ে বত।র। বব্চ্য় ব
ভবলী বট ।ত্ম্ব।ধ ব ্র বব। বম্মত বত।র বপ।্ল বি।াঁড়।্ত ববুন্  ব
ব ছু ববলি।থী্  বত।্ির বপছ্ের ব ।রে ববে ।খে । ব র্ত ববুন্  ব

৫
বমবন্া
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ভলখ।র ব ।যট ।প

২০
বমবন্া

ৈব্মে র বভ ।ন্ বট টি বভি্ের বওপর বভপ্র্জ্ন্টলন্ বৈতবর ব র।র বজন্ে  ববলি।থী্ির বভছ।া বভছ।া বি্ বভ।গ ব রুন্ ব(আ্গর ব ।যট ।্প বত।র। বভয বপ্রগবতব।িীর বপ।্ল বি।াঁবড়্য়্ছ বভই বঅন্ু।্র ব
আপবন্ বববয় ববন্ধট।রে ব র্ত বপ।্রন্ বব ন্তু বভ্ি্ে ববলি।থী্ির বম।ন্ বভ।্গ বভ।গ বওয়। বপ্র্য়।জন্)  ববলি।থীর। বপবরবলি ব৪-ট বপ্রিি বতথে  বটবং বত।্ির ব ।্ছ বউপভে  বঅন্ে ।ন্ে  বত্থে র ব
উৎ
 বভযমন্ বংব।িপে, বইন্ট।র্ন্া বইতে ।বি ববে ব।র ব র্ত বপ।্র  ব
ত।্ির বভপ্র্জ্ন্টল্ন্র বৈিঘটে  বট  ববমবন্া ব্ব বটবং বত।্ির ববে ।খে । ব র্ত ব্ব বভয বৈবমে  বভ ন্ বট টি বগুরুত্বপূে বট মে ।  ব

প।থট ে  রে বটবং ববব ল্প
বলি।থীর। বপবরবলি ব৪-ট বপ্রিি বতথে পৃষ্ঠ।গুব ববে ব।র ব ্র বটমন্ বট জন্ ববে বির বজীব্ন্র বট  ববি্ন্র ববেটন্। বৈতবর ব র্ত বপ।্র ববযবন্ বৈব্মে র ববল ।র  বত।র। ব
ভই ববে বির বজীবন্ বভ মন্ ব্ত বপ।্র, বভই ববে বি বভয ব মস্ত বপ্রবতকূত।র বম্মুখীন্ ব ন্, বত।র বৈিবন্  বংগ্র।ম, বত।র ব ভববে ্ত বব  বব  বমে । ব্ত বপ।্র বত।র ব
বববরে বভি্ব
টই ব ।যট ।প বং্বিন্লীত।র ব্ে বপবরচ।ন্। ব র্ত ব্ব বয।্ত বভ ।্ন্। বজন্্গ।ষ্ঠী্  বগত।ন্ুগবত  বধ।রে।র ব।।্যে  বববচ।র বন্। ব র। বয়
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২০
বমবন্া

ভপ্র্জ্ন্টলন্গুব বভল।ন্।র বপ্র ববলি।থী্ির বভই বৈব্মে  বভভ।া ববি্ত ববুন্ বভযা।র বজন্ে  বত।র। বব্চ্য় বভবলী ববিয় বওয়। বির ।র বব্ বম্ন্ ব ্র বটবং বয।র বম্ব্ে ব
ক্ল। বব্্ব বত।র। বআরও ববচন্ত। বভ।বন্। ব র্ত বচ।য়  ব ব
বলি।থীর। বভই বৈব্মে র বজন্ে  বভভ।া ববি্ত বপ।র্ব বন্। বয।র বওপর বত।র। বভপ্র্জ্ন্টলন্ ববি্য়্ছ
ভয বৈব্মে র বজন্ে  বক্ল। বভভ।া ববি্য়্ছ বভা।র বজন্ে  ববলি।থী্ির বভছ।া বিগুব্  বট টি ব‘প্রভ।ব বলৃঙ্খ’ বৈতবর ব র্ত ববুন্  ববলি।থী্ির বভই বমস্ত বপ্রভ।ব ববখ্ত ব
বুন্ বয। বত।্ির বম্ত বভই বৈব্মে র বফ্ বভিখ। ববি্ত বপ।্র  ব
বলি।থী্ির ব।।যে  ব র।র বজন্ে  বত।্ির ববে বি, বপবরব।র, বস্থ।ন্ীয় বজন্্গ।ষ্ঠী, বপু্র। বভিল বটবং ববব্শ্বর বওপর বপ্রভ।ব বম্ব্ে বভ।ব্ত ববুন্  বত।র। বআবথট , ব।ম।বজ , ব
র।জতন্বত  বটবং বপবর্বলগত বপ্রভ।ব বম্ব্েও বভ।ব্ত বপ।্র  ব ব ব
 ব ব ববুজ বস্থ।ন্ ববে ব।্রর ব ্র বম।ন্ বু্য।গ বন্। বথ। ।র বপ্রভ।্বর বউি।রে ব্ত বপ।্র- ব
• ব।বড়ঘর বআর বয।ন্ব।্ন্ ববঘ্র বর।খ।র বফ্ বম।ন্ু্র বস্ব।্স্থে র বঅবন্বত বঘ্া
• লরীরচচট । ব র।র বস্থ।্ন্র বঅভ।্ব বম।ন্ু্র বস্ব।্স্থে র বঅবন্বত বঘ্া  ব
• বললুর। বউবিি, ববন্ে প্র।েী বটবং বঋতু গুব বম্ব্ে বজ।ন্্ত বপ।্র বন্।
• বললু্ির বভখ।র বজন্ে  বভখ।। বটবং ববন্র।পি বজ।য়গ। বথ।্  বন্।
• কুকুর্ির ব।াঁা।্ন্।র বজ।য়গ। বন্। বথ। ।য় বফু াপ।থ বভন্।ংর। ব্য় বথ।্
• ম।ন্ু্র বস্ব।্স্থে র বঅবন্বত বঘা।র বফ্ বটবং বঅুস্থত। বভব্ড় বয।ওয়।র বফ্ বস্ব।স্থে ্ব। বখ।্ত বভবলী বা। । বখরচ ব র্ত বয়
• য।র। বভছ।া বব।বড়্ত বথ।্ ন্ বত।্ির বআর।ম ব র।র বজ।য়গ। বন্। বথ। ।য় বম।ন্ব  বচ।প বব।্ড় বটবং বত।র। বঅুখী বন্  ব
• বৃবির বজ বধ্র বর।খ।র বজন্ে  বঘ। বটবং বগ।ছ বন্। বথ। ।য় বভা। বজবন্গটমন্ বপ্রে।ী্ত বপ্র্বল ব ্র বদ্রুত বন্িী্ত ববগ্য় বভম্ল বফ্ বআরও বভবলী ববন্ে । বয়  ব
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৫

ভলখ।র ব ।যট ।প

বমবন্া

বলি।থী্ির বটই বব। ে া। বম্পূে বট র্ত ববুন্ ব‚আম।র ব ।্ছ বৈব্মে র বঅথট ব......‛ ব
আপবন্ বটা। বআরও বুংত ব র।র বজন্ে  বত।্ির ববে বহৃত বলব্দংখে । বভবাঁ্ধ ববি্ত বপ।্রন্ বব। বত।্ির বট া। বব।স্তব বজীব্ন্র বউি।রে ববি্ত বব্ত বপ।্রন্

ম্প্র।রে বব। বব।বড়র ব ।্জর ব ।যট ।প
বলি।থী্ির বটমন্ বব ছু  বলন্।ি ব র্ত ববুন্ বয। বত।্ির বস্থ।ন্ীয় বট। ।্ত বউপবস্থত বৈবমে ্  বতু ্ বধ্র, বটমন্ বব ছু বয। বয়্ত। বত।র। বস্কু বভথ্  বব।বড় বয।ওয়।র বপ্থ ব
ভি্খ  বত।র। বভা।র বফ্া। বতু ্ত বপ।্র বঅথব। বত।র বংবিপ্ত ববেটন্। ববখ্ত বপ।্র বটবং বভই বৈব্মে র বপ্রভ।্বর ববববরে ববি্ত বপ।্র  ব
ভযমন্:
• ফু াপ।্থ বভঝ।পঝ।ড় ব্য় বথ। । বয। বিৃবিীন্ ববে বি্ির বচ।র বভি্ে বমে । বৃবি ব র্ব  ব
• ভ ।্ন্। ববববডং বব। বস্থ।্ন্র বপ্র্বলদ্ব।্র বববাঁ ড় বথ। । বয। বুই্চয়।্র বথ। । ববে বি, বপুল্চয়।র ব ববে বি বটবং বয।্ির ব।াঁা্ত বমে । ব
আ্ছ বত।্ির বজন্ে  বপ্রবতবে ত। বৃবি ব র্ব  ব ব
• ভি। ।ন্ বব। ববুজ বস্থ।ন্ বভযখ।্ন্ বভ বম।ে বগ।বড় ব ্রই বপ্র্বল ব র। বয।য় বঅথট।ৎ
 বয।র। বগে বপবরবন্ ববে ব।র ব ্রন্ বত।র। বভখ।্ন্ ব
ভয্ত বপ।র্বন্ বন্। ব(ট্ির বম্ধে  বভবলীর বভ।গই ব্ন্ ববয়স্ক বটবং ব মটীন্ বম।ন্ু্র।)

লিশ্বিোপী িনক্ষের জনে পিনক্ষপ লনন
ট জন্ ববলি  বব।্ব বআপবন্ ববলি।থী্ির বইবতব।চ  বউদ্দীপন্।্  বঠি  বপ্থ বচ।বত ব র্ত ব
প।্রন্ বটবং বত।্ির বটা। ববুঝ্ত ব।।যে  ব র্ত বপ।্রন্ বভয বত।র। বঅ।য় বন্য়, বপবরবতট ন্ ব
আন্। বিব, বটবং বত।র।ই বভা। বআন্্ত বপ।্র  ববেজ।ইন্ বফর বভচঞ্জ ব‚আই ব ে ।ন্‛ ব(আবম ব
প।বর) বচে ।্্ঞ্জ ববললু্ির ববন্্জ্ির বজন্ে  বপবরবতট ন্ ব র।র বউ্দ্দ্লে  বপি্িপ ববন্্ত বব। বয় ব
টবং বভা। ব।র। ববব্শ্বর ববললু্ির ব্ে বভ।গ ব ্র ববন্্ত বব। বয়  ব

লুর বু র।র বজন্ে  বwww.dfcworld.com পবরিলটন্ ব রুন্
ম ববয়ী্ির বপবরবতট ন্ বআন্।র বজন্ে  বপি্িপ বভন্ওয়।র ব বজন্ে  ব
ট টি ববেজ।ইন্ বফর বভচঞ্জ বপে ।  বব। ব।ধ।রে বপর।মলট বপে ।  ব
ে।উন্্।ে ব র।র বজন্ে  বwww.globalgoals.org/
worldslargestlesson বপবরিলটন্ ব রুন্
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গুরত্বু পূে!ট
টই বপ।ে বপড়।্ন্।র বআ্গ বভজ্ন্ বভন্্বন্ বভয বআপন্।র বভ ।্ন্। ববলি।থী বটই বৈবমে গ্ু ।র বভ ।্ন্।টি বদ্ব।র। বপ্রভ।ববত ব্য়্ছ বব ন্।  বটগু্। বং্বিন্লী বববয় বটবং বভগুব বভখ।।খুব বভ।্ব ব
টবং বআন্্ের ব্ে বআ্।চন্। ব র।র বজন্ে  বআপন্।্  ববন্বিত ব র্ত ব্ব বভয বক্ল।রু্মর বপবর্বল বভযন্ বআপন্।র বমস্ত ববলি।থীর বজন্ে  ব‘বন্র।পি’ বজ।য়গ। বয়
টই বপ।েটি ববব্শ্ব বভয ববু  বধর্ের বৈবমে  বর্য়্ছ বত।র বম্ধে  ব ্য় টির ব্ে বপবরবচবত ব র।য়  বটই বপবরবস্থবতগুব ববেটন্। ব র।র বময় বব।াঁধ।ধর। বধ।রে।র বঅবম্বন্ বভন্ওয়। বজ বম্ন্ ব
্ত বপ।্র  ববিয় বভ।্ব বমস্ত বধর্ের বব।াঁধ।ধর। ববচন্ত।্  বভ।ে।র বভচি। ব রুন্ ব ।রে বভা। ববলি।থীর। বভগুবর বওপর ববন্ভট র ব র।র বভথ্  বিূ্র ব‘চ।বত’ ব র্ব  বত।্ির বম্ন্ ব বর্য় ব
বিন্ বভয বৈবমে  বথ। ।র ব ।রে বটবং বভা।র ব্ে বব।াঁচ। বভ মন্ ব্ত বপ।্র বটই বববয়গুব বঅ্ন্  বজটি
আপবন্ বযখন্ বটই বপ।ে বপড়।্বন্ বটবং ববব্লত বআপবন্ বযখন্ বতে  বন্। ববমথে ।- বটই বভলখ।র ব ।যট ।পটি ব র।্বন্ বতখন্ বঅবলে  ব ্র ববে ।খে । ব র্বন্ বভয বটই বৈবমে গু্। বথ। ।র ব
।রে ব বভয বম।জ, বঅথট বইতে ।বি ববে বস্থ। বগরীব, বআবি ।ন্ বআ্মবর ।ন্ বও বভেন্ীয়, বঅিমত। ব বম।ন্ু, বমব।, ববয়স্ক বটবং বম।্জর বঅন্ে ।ন্ে  বভগ।ষ্ঠীর বপ্রবত বৈবমে মূ  ব
বন্বিত ব রুন্ বয।্ত ববলি।থীর। ববন্ ৃ িত। বব। বব।াঁধ।ধর। বধ।রে।্  বৈব্মে র ব ।রে বম্ন্ বন্। ব ্র
যখন্ বআপবন্ বটই বৈবমে মূ  ববে বস্থ।র ববেটন্। বব। ববে ।খে । বপ্রি।ন্ ব র্বন্ বতখন্ বঅবলে  ব ্র বটা। বববলি বভ।্ব বভব।ঝ।্বন্ বভয বঐবত।ব  বভ।্ব বপ্র।ন্তীয় বভগ।ষ্ঠীগুবর বম।ন্ু্ির বম্ব্ে ব
বু বইবতব।চ  বতথে  বজ।ন্। বয।য় বটবং বত।র। ববু ব ৃ বতত্ব বঅজট ন্ ব ্র্ছন্  ব
আম।্ির বিে  ব বয।্ত ববলি।থীর। বত।্ির বলবিগুবর বআত্মী রে ব ্র বটবং বমস্ত বধর্ের বৈবমে ্  বঅন্ে ।য় বটবং বঅন্ে ।যে  বব।্ব ববজট ন্ ব ্র  ব ব ব ব ব ব ব ব ব
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আবম ববলি।থী্ির বব ভ।্ব বমত। বম্ব্ে বভলখ।ই:
লুধ বু স্ম।টিটই বউিরা। বজ।্ন্ ব
অে ।গ্ন্ বআন্টড-ফিট ।র বত।র বভেষ্ঠ বপ।ে বম্ব্ে বআম।্ির বব্্ছন্ ব– ব ম ববয়ী বছ।ে্ির বচ্ ।্া বভিওয়।র ব।।্যে  বঅন্ে ।য় বটবং বমত। ববন্্য় বববত্ ট  ব
অংলগ্রে ব র।্ন্।  ব ব
য।্িরই ববললু্ির ব্ে ব ।জ বব। বথ। ।র বঅবভজ্ঞত। বআ্ছ বত।র। ব ্ই বজ।্ন্ন্ বভয বত।্ির বঅন্ে ।য় বলন্।ি ব র।র বিমত। বঅতে ন্ত বউন্নত ব– ব‚ব ন্তু বটা। বঠি  বন্।‛ বট া। বত।্ির বট া। বব।াঁধ। ববুব  বব ন্তু বআমর। বচর।চর বত।্ির ব
ন্ে ।্য়র বপি বভন্ওয়।র বটই বজ।ত বিমত।্  ব ।্জ ব।বগ্য় বমত।র বপ্র ৃ বত, বন্ে ।যে  ববে ব।্রর বংজ্ঞ। বটবং ব ।র। বটই বমস্ত বম।ন্িণ্ড বঠি  ব র্ব বভই বম্ব্ে বভ ।্ন্। বফপ্রূ বটবং বম।্।চন্।মূ  বআ্।চন্। ব বর বন্।  ব ব ব ব ব ব
আবম বম্প্রবত ববিবয়।ন্ট বক্ল।্বর ব্য় বর্য।ম্ফ।্েটর বিুটি বস্কু্র ব৫ বটবং ব৬ বব্টর ববলি।থী্ির বট া। বভছ।া বগ্রুপ্  বপড়।বি।ম  ববিবয়।ন্ট বক্ল।ব বট টি বঅ।ভজন্  বংস্থ। বয।র। বঅ-বন্বট।চন্লী বভিা বস্কু বটবং ববক্সথ-ফমট ব
্্জর বঅ।ম।ন্ে  ববলি।থী্ির বভছ।া বভছ।া বগ্রুপ্  বববশ্বববিে ।্য়র বৈলী্ত বটিউ্া।বরয়। বভিওয়।র বজন্ে  ববপটইচবে-র বছ।ে্ির বপ্রবলিে বভিয় বটবং ববন্্য়।গ ব ্র  বটর বউ্দ্দলে  ব বভেষ্ঠ বববশ্বববিে ।য়গুব্ত বপ্র্ব্লর বু্য।গ ব
ব।ড়।্ন্।, বউচ্চ।ল। ববৃবদ্ধ ব র। বটবং ববলি।গত বপ্রবতকূত।র বজন্ে  বপি্িপ বভন্ওয়।  বট জন্ ববপটইচবে-র বছ।ে বব।্ব বআম।র ব২০ ববছর ববয়ী্ির বপড়।্ন্।র বব ছু বঅবভজ্ঞত। ববছ ব- বয।র ব ববন্জস্ব ব তগু্। বঅন্ন্ে  বমে । ববছ ব– ব
ব ন্তু ব৯ বটবং ব১০ ববছর ববয়ী্ির বম্ন্।্য।গ বভ ।্ন্। বব ছু্ত ববন্বদ্ধ ব র।র বপ্র্চি। ব র।র বঅবভজ্ঞত। বআম।র বট্ ব।্রই ববছ বন্।
টই বপ।েটি বট টি বমুখে  বপযট।য়-২ ব ।যটিম ববভবি  ববছ বয।্ত বন্ে ।যে ত।, বমত। বটবং ব।ম।বজ  বন্ে ।য় বম্ব্ে ববববভন্ন বভ।্ব ববচন্ত। বভ।বন্। ব র। বয়  বটা। বববশ্বববিে ।য় বৈলীর বভবমন্।্রর বমত ব ্র বপড়।্ন্।র বজন্ে  বৈতবর ব র। ব
্য়্ছ বত।ই বআমর। ববন্্জ্ির বম্ধে  বআ।প-আ্।চন্। ব র।র ব ্য় া। ববন্য়ম ববস্থর ব র।র বম।ধে ্ম বলুরু ব ্রবছ।ম: বভ উ বযখন্ ব থ। বব্ব বতখন্ বেদ্ধ বন্ীরবত। ববজ।য় বর।খ।, ব বভদ্র বভ।্ব বমত।তন্ ে  বজ।ন্।্ন্।, বটবং বটই ববব্ল ব
ভি্ে বআবম বপ্রস্ত।ব ববি্য়বছ।ম বভয বআম।্ির ববচন্ত। বভ।বন্। বজ।ন্।্ন্।র বজন্ে  বআম।্ির ব।ত বভত।।র বির ।র বভন্ই  বব ন্তু ববলি।থীর। বযবি বঅন্ে ।ন্ে  ববন্য়মগু্। বন্। বভম্ন্ বচ্ বত।্ বটই বভল্র ববব্ল।বধ ।র বব।বত ব র। ব্ব  ব
আবম বব ছু ববমবি বববতরে ব ্র বপ।্ের বূচন্। ব ্রবছ।ম ব– বভ ।ন্ বধর্ের ববমবি বভিওয়। ব্ব বভ ববব্য় বৈস্বরচ।রীত।র বআেয় বভন্ওয়।ই বভ।্। বন্য়্ত। বআপন্।র বম।্।চন্।র বীম। বথ। ্ব বন্।  বআবম বস্ম।টিট বভব্ছ ববন্্য় ববছ।ম  ব
ভ ।্ন্। বভ ।্ন্। ববললু্  ব১৫া। বভিওয়। ব্য়বছ, বঅন্ে ।ন্ে ্ির ব১া।  বআবম বভবলীর বভ।গা। বআম।র ববন্্জর বজন্ে  বভর্খবছ।ম  বটা। বব  বন্ে ।যে ? বত।র। বর।্গ-িুুঃ্খ বভচাঁ বচ্য় বউ্েবছ  বআবম বত।্ির বব্বছ।ম বভয বত।র। বভয বপবরম।ে ব
ভপ্য়্ছ বভা। বম্ব্ে বত।্ির বঅন্ুভূবত ববখ্ত  বব ছু বজন্ ব‚মমট।ত‛, ব‚িুুঃবখত‛, বআর ব‚ভর্গ‛ ববছ  বঅ্ন্ে র। ব‚খুবল‛ বআর ব‚আন্বেত‛ ববছ  বঅল্প বংখে   বধমটপর।য়ে ববলি।থী ববন্্জর। বয্থি বভপ্ও বঅন্ে ।যে  বভ।গ।ভ।বগর ব
।র্ে ব‚ত।ল‛ ব্য়বছ  ব
আবম বত।্ির ববজজ্ঞ।। ব ্রবছ।ম বভয বন্ে ।যে  বভ।গ ব র।র বজন্ে  বব ভ।্ব বআব।র বভ।গ ব র। বয।য়  বত।র। ব ্ বট মত ববছ বভয বআম।্ির ব ্র বম।ন্ বংখে   বপ।ওয়। বউবচৎ বটই বপযটন্ত ববব ছু বপ্রতে ।ল। বমত বচবছ: ব
ন্ে ।যে ত।র বঅথট ব বমত।  বটই বজ বফরমে ।া ববে ব।র ব ্র বন্ে ।যে  ববে ব।্রর বঅন্ে ।ন্ে  ববে ।খে ।ও বপরীি। ব র। বয।য়  বভ ।ন্ বপবরবস্থবত্ত বৈবমে  বন্ে ।যে ত।র বভবলী বভ।্। বপ্রবতরূপ ব্ত বপ।্র? ব
আবম বিা।্  বম।ঝখ।ন্ বভথ্  বভ।গ ব ্র ববি্য়বছ।ম ব– বট  ববি া। ব‚বললু‛ বটবং বঅন্ে  ববি া। ব‚প্র।প্তবয়স্ক‛ ববছ  ব ।্ির বভবলী বস্ম।টিট বপ।ওয়। বউবচৎ
? ববববভন্ন বধর্ের বপ্রস্ত।ব বউ্েবছ, বব ন্তু বভববলরভ।গই বট মত ববছ বভয ব
বললু্ির বভবলী বপ।ওয়। বউবচৎ
 ব ।রে বত।র। বভা। বভবলী বভ।ব।্  বপ্র।প্তবয়স্ক্ির বঅন্ে ।ন্ে  ববজবন্্ বভবলী বআগ্র বভযমন্ ব ।জ বটবং ব বম্পউা।র বটবং বত।্ির বন্ত।ন্্ির বস্কু্ বঅগ্রগবত  বন্ে ।যে ত।র বপ্র ৃ ত বঅথট ব্ত বপ।্র বম।ন্ বুখ, ব
ম।ন্ ববণ্টন্ বন্য়
ত।ই বআবম ব‚প্র।প্তবয়স্ক‛ বভির বা। । ববি।ম বটবং বস্ম।টিটর বমূে  বট  বভপবন্ বধ।যট ব র।ম  বত।র। বপ্রচণ্ড বউ্িবজত ব্য় বউে  বব।চ্চ।্ির ব ।্ছ বযবি বা। । বন্। বথ।্  বত।্ বত।র। বব ভ।্ব বব ন্্ব?
আমর। বআরও বভবলী বমে ।েু  বব ছু বপবরবস্থবত ববন্্য় ব ।জ ব র।ম  বআবম বত।্ির ব ্  বপ্র।প্তবয়স্ক বব।ন্।।ম বব ন্তু বম।ে বঅ্ধট্ র ব ।্ছই ববমবি বভ ন্।র বজন্ে  বা। । ববছ  বটা। বব  বন্ে ।যে ? বটই বপ্রথমব।র বআবম ববববভন্ন ব
ধর্ের বমত।মত বভপ।ম  বব ছু বজন্ বপ্রস্ত।ব ব র বভয বয।্ির ব ।্ছ বা। । বআ্ছ বত।র। বয়্ত। বভা।র বজন্ে  ব ।জ ব ্র্ছ বত।ই বত।র। বভবলী বভয।গে   বঅন্ে র। বি।বী বজ।ন্। বভয বআবম বআম।র বইি।মত বা। । ববি্য়বছ বটবং বত।ই বআমর। ব
জ।বন্ন্। বভয বত।র। বপবরেম ব ্র্ছ বন্।ব  বত।্ির বঅন্ে ।যে  বুববধ। বভিওয়। ব্য়্ছ  ব
ব ছু বজন্ বপ্রস্ত।ব ব র বভয বিয় বিমত। বয।ই বভ।  বন্। বভ ন্ বস্ম।টিট বতবুও বম।ন্ বভ।্গ বভ।গ ব ্র বভিওয়। বউবচৎ বঅথব। বয়্ত। বটমন্ ব র। বয।য় বভয বট া। বন্ূে ন্তম বপবরম।ে বথ। ্ব বভযা। ব ্ বপ।্ব বটবং বভ।গে ব।ন্র। বপয়। ব
বি্য় বঅবতবরি বব ্ন্ বত।্ির বরি বব।ড়।্ত বপ।র্ব?
টই ববববভন্ন বস্ম।টিট-িৃলে  ্ল্পর বব।স্তব-জীব্ন্র বমে ।র ব্ে বব ছু বপ্র া ব।িৃলে  বভিখ। বয।য় বটবং ববলি।থী্ির বভই বভয।গূো। বপ।ওয়।র বজন্ে  ববব্ল বপ্র্ে।িন্।র বির ।র বয়বন্  বআমর। বব।ে  । ববন্্য় ব থ। বব্বছ।ম ব– বত।্ির ব
ব।ব।-ম।্ির বতু ন্।য় বম।্জ বত।্ির বভূ বম । বটবং বি।বয়ত্ব ববন্্য় বআ্।চন্। ব ্রবছ।ম  ব বআমর। বিীয় বংবত বরি।র বজন্ে  ববন্্জর বুখ বববজট ন্ বভিওয়। ববন্্য় বআ্।চন্। ব ্রবছ।ম, ব ।জ ব র।র বমূে  ববন্্য় বববত ট  ব ্রবছ।ম ব
ভয বভইজন্ে  বপুরস্কৃত ব র। বউবচৎ
 বব ন্।  বআমর। বম।ন্ু্র ববববভন্ন বপ্র্য়।জন্ বটবং বচ।বি। ববন্্য় বটবং বি।বরদ্রে  ববন্্য় বআ্।চন্। ব ্রবছ।ম  বআমর। বটা। ববন্্য়ও বববত ট  ব ্রবছ।ম বভয বম।্জর বব্চ্য় বগুরুত্বপূে বট ববয় বন্ে ।যে ত। ব
ব ন্।  বম।্ঝ বম।্ঝ বঅ্ন্  ববজবন্ বন্ে ।যে  ব র।র বফ্ ববে বি বস্ব।ধীন্ত। বিু ণ্ণ বয় বব ? বআমর। বআম।্ির বভছ।া বটই বি্র বআ্।চন্।্  বব  ববৃির ববব্শ্ব বপ্র্য়।গ ব র্ত বপ।বর?
টই বপ।্ের বউ্দ্দলে  বউির বভিওয়। বন্য়, বটর বউ্দ্দলে  বববত্ ট  বপ্র্র।বচত ব র।  বটা। বআম।র ববলি।থী্ির বভি্ে বভ।্। ব ।জ ব ্রবছ ব– বত।র। বস্বি্ে বআ্।চন্। ব ্রবছ বটবং বউৎ
।ী ববছ  বযবিও বম।্ঝ বম।্ঝ ব ণ্ঠস্বর বওে।র ব
।র্ে বটবং বঅ্ন্ে র ব থ। বব।র বময় বচু প বথ। ।র ববন্য়ম বভু ্ বয।ওয়।র বফ্ বআ্।চন্। বভ ।।্ বপবরেত ব্য়বছ ব(বন্ুঃ্ে্ বন্।গ।্র বম্ধে  ববমবি বথ। । বউৎ
। বযুবগ্য়বছ) বব ন্তু বটই বউদ্দীপন্। ব ।্জ বভ্গবছ বটবং বত।র। ব
অ।ধ।রে বপবরলীবত ববে ।খে । ববি্ত বমথট ব্য়বছ  বতবুও বম্ন্ বয় বভয বপু্র। বক্ল।রু্মর বপবরব্তট  বটই বপ।ো। বভছ।া বি্র বজ্ন্ে ই বভবলী বউপ্য।গী  ব
টই বপ।েটির ববব্য় ববচি। ট  ববে ।প।র ব বভয বস্কু বটবং বক্ল।্র ববলি।থী্ির বওপর ববন্ভট র ব ্র বটই বআ্।চন্। বট্ ব।্র বঅন্ে  বপ্থ বচ।বত ব্ত বপ।্র  বঅল্প ববয়স্ক ববলি।থীর। বঅ।ম।বজ  বস্বত্ব। বন্য়: বত।র। বত।্ির ববন্বিট ি ব
।ম।বজ  বটবং ব।ংস্কৃবত  বভপ্রি।পা বম্ব্ে বঅববত ব– ববব্ল বভ।্ব বত।্ির বব।ব।-ম। বম্ব্ে  বটর ববব ছুই বআম।্ির বআ্।চন্।য় বউ্ে বট্বছ  বতবুও বপবরবস্থবত বয।ই বভ।  বন্। বভ ন্, বটই বপ।ে ববলি।থী্ির বভই বমস্ত বধ।রে। ব
টবং বববশ্ব। ববন্্য় বআ্।চন্। ব র্ত বটবং বভগুব বম্ব্ে বপ্রশ্ন ব র্ত ব।।যে  ব ্রবছ বভযগু্। বয়্ত। বত।র। বআ্গ ব খ্ন্। ববব্বচন্। ব ্রবন্  বত।র। বত।্ির ববে বিগত বঅন্ে ।্য়র বঅন্ুভব্  বপু্র। বম।জ বম্ব্ে বঅবধ।ন্ ব র।র ব
জন্ে  বপ্র্য়।গ ব ্রবছ  বটই বপ।ে বত।্ির ববন্জস্ব বমূে ্ব।ধ বগেন্ ব র।র বটবং বম।জ বয। বচ।বপ্য় ববি্ি বত।র ব্ে বত।্ির বমূে ্ব।্ধর বভয বংঘ।ত ব্ত বপ।্র বভ।ব।্ন্।র বট টি বউপ।য় বম।ে  ব
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পবরবলি ব৩

তে  বন্। ববমথে ।?
1. বব্শ্বর ব৮৫ বজন্ বব্চ্য় বধন্ী ববে বির ব ।্ছ বম।ন্বম।্জর বিবরদ্রতম বঅধট বঅথট।ৎ
 ব৩.৫ বি বভ ।টি বম।ন্ু্র বম।ন্ বম্পি বআ্ছ  ব
2. ম।ব ট ন্ বযুির।্ে ব২০০৯ ব।্ বট টি বভশ্বত।ে বপবরব।্রর বগড় বমূে  ববছ ব১১৩,১৪৯ বে।র বভযখ।্ন্ বট টি বআবি ।ন্ বআ্মবর ।ন্ বপবরব।্রর বভি্ে বভা। ব৫,৬৭৭ ব
ে।র বটবং বভেন্ীয় বপবরব।্রর বজন্ে  বভা। ব৬,৩২৫ বে।র ববছ  ব
3. প্রবতবেী বম।ন্ু্ির ব৮০% বঅন্ুন্নত বভিলগুব্ত বব। ব ্র  ব
4. ভবলীর বভ।গ বউন্নত বভি্ল বপ্রবতবেী বম।ন্ু্ির বম্ধে  বভব ।র্ত্বর ব।র বয।্ির বভ ।্ন্। বঅিমত। বভন্ই বত।্ির বতু ন্।য় ববদ্বগুে  ব
5. ।বতন্ বআ্মবর ।য় বপ্রবতবেী ববে বি্ির ব৮০-৯০% বভব ।র বঅথব। বেমলবির বঅন্তভুট ি বন্ন্  বয।্ির ব ।জ বআ্ছ বত।র। ব।ম।ন্ে  বআয় ব ্রন্ বব। বব ছু ই বআয় ব ্রন্ বন্।  ব
6. ব।ব ব র। ব্য়্ছ বভয বযখন্ ব২০৪০ ব। ব্ব বতখন্ বইউ্র।পীয়্ির বট  বচতু থট।ং্লরও বভবলী ববে বির ব মপ্ি ব৬৫ ববছর ববয় ব্ব
7. যুির।্জে  ব১৬-২৪ ববছর ববয়ী বম।ন্ু্ির বম্ধে  বভব ।র্ত্বর ব।র ব১৪.৪%  ব।ববট  বভব ।র্ত্বর ব।র ব৫.৭%  ব
8. ।র। ববব্শ্ব বমব।র। বপ।ট।্ম্ন্টর বমস্ত বআ্ন্র বট  বচতু থট।ং্লরও ব ম বঅবধ ।র ব ্রন্  ব
9. যুির।্জে  বপুরু ্ির বতু ন্।য় ববদ্বগুে বংখে   বমব।র। বর ।বর বঅন্ুি।্ন্র বওপর ববন্ভট র  ব ্রন্  ব
10. যুির।্জে  বি।বর্দ্রে র বম্ধে  ববব। ।রী বভপন্লন্প্র।প্ত বম।ন্ু্র বম্ধে  বিুই বতৃ তীয়।ংল বমব।  ব
11. ইউ্র।্প বঅ্পি। ৃ ত বিবরদ্র বম।ন্ু্ির ববুজ বস্থ।ন্ ববে ব।র ব র।র বপযট।প্ত বু্য।গ বথ। ।র বফ্ বত।্ির বস্ব।্স্থে র বপ্র।য় ব৪০% বউন্নবত বঘ্া্ছ  ব ব ব
12. ম।ব ট ন্ বযুির।্ে বগে বপবরব্ন্র ব ।ছ। ।বছ ববব। ।রী বম।ন্ু্র। ববতন্ বগুে বভবলী ব মট ববন্্য়।্গর বু্য।গ বপ।ন্  ব
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তে  বন্। ববমথে ।?
বব্শ্বর ব৮৫ বজন্ বব্চ্য় বধন্ী ববে বির ব ।্ছ বম।ন্বম।্জর বিবরদ্রতম বঅধট বঅথট।ৎ
 ব৩.৫ বি বভ ।টি বম।ন্ু্র বম।ন্ বম্পি বআ্ছ
সতে। ব ২০১৪ ব।্র বঅক্সফে ।ম বইউ্ -টর বট টি ববর্প।াট  বভথ্  বআপবন্ বটই ববর্প।াট  বন্ী্চর বব্ে বপড়্ত ব
প।্রন্: http://www.theguardian.com/business/2014/jan/20/oxfam-85-richest-people-half-of-theworld

ম।ব ট ন্ বযুির।্ে ব২০০৯ ব।্ বট টি বভশ্বত।ে বপবরব।্রর বগড় বমূে  ববছ ব১১৩,১৪৯ বে।র বভযখ।্ন্ বট টি বআবি ।ন্ বআ্মবর ।ন্ বপবরব।্রর বভি্ে বভা। ব৫,৬৭৭ বে।র বটবং ব
ভেন্ীয় বপবরব।্রর বজন্ে  বভা। ব৬,৩২৫ বে।র
সতে। http://inequality.org/99to1/facts-figures/

অিমত। ব বম।ন্ু্ির ব৮০% বঅন্ুন্নত বভিলগুব্ত বব। ব ্র
সতে। ইউটন্ বউন্নয়ন্ ব ।যটিম http://www.disabled-world.com/disability/statistics/

ভবলীর বভ।গ বউন্নত বভি্ল ব মটিম ববয়্র বপ্রবতবেী বম।ন্ু্ির বম্ধে  বভব ।র্ত্বর বর ।বর ব।র বয।্ির বভ ।্ন্। বঅিমত। বভন্ই বত।্ির বতু ন্।য় ববদ্বগুে  ব
সতে। ববজ্ন্ ববে্বববটি বভফ।র।ম http://businessdisabilityforum.org.uk

।বতন্ বআ্মবর ।য় বপ্রবতবেী ববে বি্ির ব৮০-৯০% বভব ।র বঅথব। বেমলবির বঅন্তভুট ি বন্ন্  বয।্ির ব ।জ বআ্ছ বত।র। ব।ম।ন্ে  বআয় ব ্রন্ বব। বব ছু ই বআয় ব ্রন্ বন্।
সতে। ববশ্ব ববে ।ং , ব‚বে্বববটি বঅে ।ে বইন্ক্লুবভ বভে্ভপ্মন্ট: বে ।টিন্ বআ্মবর । বঅে ।ে বিে  ব ে ।র।ববয়।ন্’, ব২০০৪  ব

ব।ব ব র। ব্য়্ছ বভয বযখন্ ব২০৪০ ব। ব্ব বতখন্ বইউ্র।পীয়্ির ব১/৪ বভবলী ববে বির ব মপ্ি ব৬৫ ববছর ববয় ব্ব
সতে। ইউট বভন্। ববুে ্র।, ব২০০৮  বhttp://www.efa.org.uk/pages/older-people-global-perspective-.html

যুির।্জে  ব১৬-২৪ ববছর ববয়ী বম।ন্ু্ির বম্ধে  বভব ।র্ত্বর ব।র ব১৪.৪%  বমগ্র ব মটিম বজন্ংখে ।র বম্ধে  ববতট ম।্ন্ ব।ববট  বভব ।র্ত্বর ব।র ব৫.৭%
সতে। অবফ বফর বন্ে ।লন্। বিে ।টিবিক্স, ব২০১৫
http://www.theguardian.com/society/2015/feb/22/youth-unemployment-jobless-figure

।র। ববব্শ্ব বমব।র। বটখ্ন্। বপ।ট।্ম্ন্টর বমস্ত বআ্ন্র বট  বচতু থট।ং্লরও ব ম বআন্ বঅবধ ।র ব ্রন্
সতে। ইন্ট।র-প।ট।্মন্ট।বর বইউবন্য়ন্, ব২০১৫ http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2015/mar/08/international-womens-daynumber-of-female-lawmakers-doubles-in-20-years

যুির।্জে  বপুরু ্ির বতু ন্।য় ববদ্বগুে বংখে   বমব।র। বর ।বর বঅন্ুি।্ন্র বওপর ববন্ভট র ব ্রন্
সতে। মেট ন্ট বটবং বঅন্ে ।ন্ে র।, ব‘ওয়।ন্ বইন্ বভফ।র’, ব২০০৩

যুির।্জে  বি।বর্দ্রে র বম্ধে  ববব। ।রী বভপন্লন্প্র।প্ত বম।ন্ু্র বম্ধে  বিুই বতৃ তীয়।ংল বমব।
সতে। মেট ন্ট বটবং বঅন্ে ।ন্ে র।, ব‘ওয়।ন্ বইন্ বভফ।র’, ব২০০৩
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য।্ির ববুজ বস্থ।ন্ ববে ব।্রর বু্য।গ বভন্ই বত।্ির বতু ন্।য় বইউ্র।্প ববুজ বস্থ।ন্ ববে ব।্রর বপযট।প্ত বু্য।গ বথ। ।র বফ্ বগরীব বও বধন্ী্ির বস্ব।্স্থে র বৈবমে  বপ্র।য় ব৪০% ব ্ম্ছ
সতে। ভন্ট।র বফর ববর।চট  বঅন্ বটন্ভ।য়রন্্মন্ট, বভ।।ইটি বঅে ।ে বভথ, ব২০১৫  বhttp://fashion.telegraph.co.uk/article/TMG11551673/Howgreen-spaces-stop-the-wealth-gap-becoming-the-health-gap.html

ম।ব ট ন্ বযুির।্ে বগে বপবরব্ন্র ব ।ছ। ।বছ ববব। ।রী বম।ন্ু্র। বপ্রবত ববগট বম।ই্ ববতন্ বগুে বপযটন্ত বভবলী ব মট ববন্্য়।্গর বু্য।গ বপ।ন্
সতে। আ্মবর ।ন্ বপ।বব  বট্র।ন্স্প।াট  বঅে ।্।ব্য়লন্, ব২০১৩  ব
http://www.apta.com/resources/statistics/Documents/NewRealEstateMantra.pdf

পবরবলি ব৩
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আবম বববশ্ব। ব বর বভয বপুরু  বটবং বমব।্ির বম্ধে  বমত। বথ। । বগুরত্বু পূে বট
।রে বমব।র। বপু্র। বজন্ংখে ।র বঅ্ধট  বব ন্তু বত।্ির বপ্র।য়ই বপুরু ্ির বভথ্  ব
ম বভবতন্ বভিওয়। বয়, বর ।্র বত।্ির বপ্রবতবন্বধত্ব ব ম বটবং বপুরু ্ির বভথ্  ব
ত।র। ববলি।র ব ম বু্য।গ বপ।ন্  বমব।্ির ব।ফ্ে র বব।ধ।গুব বিূর ব র্ত ব
্ব  ব
িনরনজা, সযতার প্রচারি

আবম বববশ্ব। ব বর বভয বমত। বমস্ত বভপ্রি।পা বটবং বজ।বতত্ত্ব।র বম।ন্ু্র বজন্ে  ব
গুরত্বু পূে বট ।রে বব বম।ন্ু্র বজীব্ন্ বম।ন্ বু্য।গ বপ।ওয়। বউবচৎ
 বটবং ব
ত।্ির বজ।ন্। বপ্র্য়।জন্ বভয বত।র। বভ ।থ। বভথ্  বট্্ছ, বত।্ির বগ।্য়র বরঙ বব  ব
টবং বত।্ির বববশ্ব। বব  বত।র বওপর ববন্ভট র বন্। ব ্র বত।্ির ব্ে বন্ে ।যে  ব
বে ব।র ব র। ব্ব বটবং বত।্ির বম্ম।ন্ বভিওয়। ব্ব ব ব ব
ভটি, বমত।র বপ্রচ।র  ব

পবরবলি ব৪
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আবম বববশ্ব। ব বর বভয বঅিমত। বথ।কু  বব। বন্। বথ।কু  বম।ন্ু্র বজন্ে  ব
মত। বগুরত্বু পূে বট ।রে বব বম।ন্ু্র বস্কু্ বভয্ত বপ।র।, ব ।জ ব র্ত ব
প।র। বটবং বত।্ির বপবর্ব্ল বস্বি্ে বঘুর্ত বপ।র। বউবচৎ বব বম।ন্ু ব
ম।্জর বজন্ে  বঅবি।ন্ বর।খ্ত বপ।্র  ব
চ। , বমত।র বপ্রচ।র  ব

আবম বববশ্ব। ব বর বভয বব ববয়্র বম।ন্ু্র বজন্ে  বমত। বগুরত্বু পূে বট ।রে বব ব
বয়্র বম।ন্ু বআম।্ির বম।জ বটবং বঅথটন্ীবতর বজন্ে  বঅবি।ন্ বর।খ্ত বপ।্রন্  ব
তরুে বটবং ববৃদ্ধ বউভ্য়রই বটমন্ বিিত। বআ্ছ বয। বআম।্ির বপ্র্য়।জন্  ব
আম।্ির বমস্ত বম।ন্ু্  বু্য।গ ববি্ত ব্ব বটবং ববন্বিত ব র্ত ব্ব বয।্ত ব
ভ উ বব।ি বন্। বপ্ড়ন্  ব ব
ঞ্জয়, বমত।র বপ্রচ।র  ব

পবরবলি ব৪
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আবম বববশ্ব। ব বর বভয বমস্ত বম।ন্ু্র বজন্ে  বত।র। ব ।র। বটবং বত।র। ব
ভ ।থ।য় বথ।্ ন্ বভা। ববন্ববট্ল্, ববলি।র বম।ন্ বু্য।গ বপ।ওয়। বগুরত্বু পূে বট
।রে ব ্র বভলখ।র বটবং বত।্ির ববন্্জর বজীবন্ বউন্নত ব র।র বু্য।গ ব
প।ওয়।র বঅবধ ।র বআ্ছ, বটবং ব ্র বযবি বপ্র।থবম  বিিত। বথ।্  বটবং ব
ত।র। বম।জ বও বঅথটন্ীবত্ত বঅবি।ন্ বর।খ্ত বপ।্রন্ বত।্ বভা। বআম।্ির ব
 ্র বজন্ে  ব ে ।ে র ব্ব  ব
ই।্ব।, বমত।র বপ্রচ।র

আবম বববশ্ব। ব বর বভয বপ। ট  বটবং ববুজ বস্থ।ন্ ববে ব।র ব র।র ব ্র বম।ন্ ব
ু্য।গ বথ। । বগুরত্বু পূে বট ।রে বআম।্ির ব ্র বম।ন্ব  বচ।পমুি বময় ব
।া।্ন্।র, বলরীরচচট । ব র।র বটবং বউপ্ভ।গ ব র।র বজন্ে  বজ।য়গ।র বপ্র্য়।জন্ ব
আ্ছ  বটই বস্থ।ন্গুব বধন্ী্ির বজন্ে  বীম।বদ্ধ বর।খ। বউবচৎ
 বন্।  বআরও বভবলী ব
ুস্থ বটবং বুখী বম।্জর বম।ধে ্ম ব ্ই বউপ ৃ ত ব্বন্  বভই ব্ে ববুজ ব
স্থ।ন্ বপবর্ব্লর বজ্ন্ে ও বভ।্।! ব
ম।ই, বমত।র বপ্রচ।র

পবরবলি ব৪
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‚আবম বববশ্ব। ব বর বভয বমস্ত বম।ন্ু বস্ব।ধীন্ বটবং ব
ম।ন্ বম্ম।ন্ বও বঅবধ ।র ববন্্য় বজন্ম ববন্্য়্ছন্  ব
 ্র বমস্ত বঅবধ ।র বআ্ছ, বভ ।্ন্। বপ্র ।র ব
ৈবমে  বছ।ড়।  বটা।ই ববন্বখ বম।ন্ব।বধ ।র বভঘ।ে।য় ব
টবং বঅন্ে ।ন্ে  বআন্তজট ।বত  বম।ন্ব।বধ ।র বআই্ন্ বব। ব
্য়্ছ  বআমর। ব ্ বযবি বপরে্রর বম।ন্ব ব
অবধ ।র্  বম্ম।ন্ ব বর বত।্ বআম।্ির বববশ্ব ব
আরও বভবলী বন্ে ।য়েত ব বস্থ।ন্ ব্য় বউে্ব ‛ ব ব ব ব
ভমবর, বমত।র বপ্রচ।র
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বে বমত। বতথে পষ্ঠৃ ।
লিক্ষা
মস্ত ববললু্ির বউন্নত বম।্ন্র ববলি। বপ।ওয়।র বঅবধ ।র বআ্ছ, বভ ।্ন্। বধর্ের বৈবমে  বছ।ড়।  বব ন্তু বব।স্ত্ব বভম্য়র। ববলি।।ভ ব র।র বম।ন্ বু্য।গ বপ।য় বন্।  ববলি। বপ।ওয়।র বু্য।্গর ব
ভি্ে ববে ববব্ভি ব ্ম্ছ বব ন্তু ববলি।র বমস্ত বস্ত্র ববববভন্ন বঅঞ্চ্র বম্ধে  বপ।থট ে  বর্য় বভগ্ছ, ববব্লত বব্চ্য় বভবলী বববভূ ট ত বটবং বপ্র।বন্ত  বজন্্গ।ষ্ঠীগুবর বম্ধে   বমস্ত বউন্নয়ন্লী ব
অঞ্চ্ বপ্র।থবম  ববলি।য় বউপবস্থবতর ব।্র বিেীয় বঅগ্রগবত বঘ্া্ছ  বব ন্তু বস্কু্ বয।ওয়।র বভি্ে বভম্য়্ির বটখ্ন্। বঅ্ন্  বব।ধ।র বম্মুখীন্ ব্ত বয়, ববব্লত বউির বআ্মবর ।, ব
আবি ।র ব।ব-।।র। বঅঞ্চ বটবং বপবিম বটবলয়।য়  বযবিও বআবি ।র ব।ব-।।র। বঅঞ্চ্ বটখন্ বঅ্ন্  বভবলী বংখে   বভম্য়র। বস্কু্ বয।্ি বব ন্তু বপ্র।থবম  বস্কু্ বন্।ম বন্বথভু ি ব র। ব
১০০ বজন্ বভছ্র বজন্ে  বভম্য়র বংখে । বম।ে ব৯৩
ম।ধে বম  বটবং বববশ্বববিে ।য় বস্ত্র ববলি।র বু্য।্গ বউচ্চ বম।ে।য় বৈবমে  বআ্ছ  বযবিও বপবিম বটবং বিবিে বটবলয়।য় বয্থি বউন্নবত ব্য়্ছ বতবু বটই বব বঅঞ্চ্ বভম্য়্ির বটখ্ন্। ব
প্রবতকূত।র বম্মুখীন্ ব্ত বয়  বববশ্বববিে ।য় বস্ত্র বৈবমে  বব্চ্য় বভবলী  বিবিে বটবলয়।য় ব১০০ বজন্ বভছ্র বজন্ে  বম।ে ব৭৭ বজন্ বভম্য় বববশ্বববিে ।য় বপযট।্য়র ববলি।য় বন্।ম বন্বথভু ি ব
্র  বআবি ।র ব।ব-।।র। বঅঞ্চ্ বঅবস্থ। বব্চ্য় বখ।র।প বভযখ।্ন্ বপ্র ৃ তপ্ি ব২০০০ ব।্ ব১০০ বজন্ বভছ্ বপ্রবত ব৬৬ বজন্ বভম্য়র বতু ন্।য় ববে বৈবমে  বআরও বভব্ড় ব২০১১ ব।্ ব
১০০ বজন্ বভছ্ বপ্রবত বম।ে ব৬১ বজন্ বভম্য় ব্য়্ছ  ব ব ব ব ব ব ব
িাজ
ৃ ব্ি্ের বব।ই্র বঅথট রী ব ।্জ বভম্য়্ির বঅংলগ্রে ব১৯৯০ বটবং ব২০১০ ব।্র বম্ধে  বধী্র বধী্র ববৃবদ্ধ বভপ্য় ব৩৫% বভথ্  ব৪০% ব্ও বপবিম বটবলয়।, বউির বআবি । বটবং বিবিে ব
টবলয়।্ত বটা। ব২০%-টর ববন্্চই বর্য় বভগ্ছ  ব
মব।র। বটখ্ন্। ববলি।গত বভয।গে ত। বটবং বিিত। বথ। । বস্ব্ত্বও বঅম ববভবি্ত বে্মর বব।জ।্র বপ্র্বল ব ্রন্  বত।্ির বপ্র।য়ই বভ ।্ন্। বধর্ের বআবথট  ববন্র।পি। বব। ব।ম।বজ  বুববধ। বছ।ড়। ব
অরবিত ব ।্জ ববন্্য়।গ ব র। বয়, ববব্লত বউির বআবি ।য় বভযখ।্ন্ বভম্য়্ির বজন্ে  বু্য।গ বখুবই বীবমত
।র। ববব্শ্ব বববরষ্ঠ বপবরচ।ন্ বি্র বম।ে ব২৫% বমব।  ব ব ব ব ব

উৎ
: বজ।বত বংঘ ব
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Goal_3_fs.pdf
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বয় বমত। বতথে পষ্ঠৃ ।
বয় বৈবমে  ব ববে বির ববয়্র ব ।র্ে বৈবমে  বব। বঅন্ে ।যে  ববে ব।র ব র।  বটা। ববে বির বআত্মববশ্ব।, বচ। বরর বু্য।গ, বআবথট  বঅবস্থ। বটবং ব
জীব্ন্র বম।ন্্  বপ্রভ।ববত ব র্ত বপ।্র  ব
প্রচ।র বম।ধে ্ম ববয়স্ক বম।ন্ু্ির বব ভ।্ব বউপস্থ।পন্ ব র। বয় বভা।ও বটর বঅন্তভুট ি ব্ত বপ।্র ব ।রে বভা।র বজন্।ধ।র্ের বম্ন্।ভ।্বর বওপর বআরও ব
ববস্তৃ ত বপ্রভ।ব বথ। ্ত বপ।্র
বয়স্ক বম।ন্ু্র। বটগুবর বম্মুখীন্ ব্ত বপ।্রন্...
• ত।্ির ববয়্র ব ।র্ে ব ।জ ব।র।্ন্।
• ত।্ির ববয়্র ব ।র্ে বুি বমুি বঋে, বন্তু ন্ বভিবো ব ।েট , বগ।বড়র ববীম। বব। বভ্রমে ববীম। বন্। বপ।ওয়।
• বয়স্ক ববে বি্ির বপ্রবত বপ্রবতষ্ঠ।্ন্র বম্ন্।ভ।্বর ব ।র্ে বভ ।্ন্। বভি। ।ন্ বব। বভর্স্ত।র।াঁয় ববন্ম্ন বম।্ন্র বপবর্ব। বপ।ওয়।
• বয় বীম।র ব ।র্ে বআবথট  ব।।্যে র বভয।গে  বন্। বওয়।  ব ব ব
• বচব ৎ
্ র ব ।ছ বভথ্  বভ ।ন্ও বউপ্িি।র বভরফ।্র বন্। বপ।ওয়। ব ।রে বআপন্।র ব‘বয় ব্য় বভগ্ছ’
• বয়্র ব ।র্ে বভ ।ন্ও বক্ল।ব বব। বভট্রে বট্।ব্য়ল্ন্র বিে ত। বন্। বপ।ওয়।
টই বব টি ববয় বৈব্মে র বউি।রে  বআই্ন্র ব।।্যে  বটর ব ্য় টি বভথ্  বআপবন্ বুরবিত বথ।্ ন্ বব ন্তু ববগুব বভথ্  বন্য়

উৎ
: বটজ বইউ্
http://www.ageuk.org.uk/work-and-learning/discrimination-and-rights/what-is-ageism/
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িমত। বমত। বতথে পষ্ঠৃ ।
।র। ববব্শ্ব বপ্র।য় বট  বি বভ ।টি বপ্রবতবেী বম।ন্ু বআ্ছন্, বয।্ির ব৮০% বউন্নয়ন্লী বভিলগুব্ত ববব। ব ্রন্  বআন্তজট ।বত  বম।ন্ব।বধ ।র বআই্ন্ বেি বভ।্ব বব। ব্য়্ছ বভয ব  ব
ম।ন্ু্র বম।ন্ বম।ন্ব।বধ ।র বআ্ছ, বিমত। বও বঅিমত। ববন্ববট্ল্  বব ন্তু ব।ধ।রেত বভিখ। বয।য় বভয বপ্রবতবেী বম।ন্ু্র। বম।্জর বিবরদ্র্ির বম্ধে ও বব্চ্য় বিবরদ্র বয।র। বমস্ত বস্ত্র ব
।ম।বজ  বববষ্করে বটবং বৈব্মে র বম্মুখীন্ বন্  ব
অিমত। ব বম।ন্ুর। ববব্শ্বর বজন্ংখে ।র ব১৫% বগেন্ ব ্রন্
লিক্ষায়
।র। ববব্শ্ব বপ্রবতবেী ববললু বটবং বতরুের। বম।্জর বব্চ্য় বঅন্গ্রর বটবং বঅ।য় বম।ন্ু্ির বম্ধে  বপ্ড়ন্  বত।্ির ব।ধ।রেত ব।ম।বজ  বজীব্ন্ বঅংলগ্রে ব র্ত বভিওয়। বয় বন্। বটবং ব
ত।্ির বঅব্। বটবং ববন্যট।ত্ন্র ববল ।র বওয়।র বি।বন্।ও বখুব বভবলী বথ।্  বপ্রবতবেী ব ন্ে । ববললু্ির বত।্ির বপবরব।র বটবং বজন্্গ।ষ্ঠী্ত বআরও বভবলী বপ্র।বন্ত  ব ্র বর।খ। বয় বটবং ব
বচর।চবরত ববে ববভবি  বভূ বম । বটবং বি।বয়্ত্বর ব ।র্ে বত।্ির ববদ্বগুে বৈব্মে র ববল ।র বওয়।র বি।বন্। বথ।্
িানজ
আম।্ির ব ্র বমত বপ্রবতবেী বম।ন্ু্িরও বজীবন্ধ।রে ব র।র বজন্ে , বত।্ির বপবরব।র বপ্রবতপ।ন্ ব র।র বজন্ে  বটবং বত।্ির বআত্মববশ্ব। বব।ড়।্ন্।র বজন্ে  বউপ।জট ন্ ব র। বপ্র্য়।জন্  বতবু ব
বতট ম।্ন্ বপ্রবতবেী বম।ন্ু্ির বম্ধে  ব২০%-টরও ব ম ব ্মট ববন্যুি বআ্ছন্  ব ব ব
সযানজ
অন্তভুট বিমূ  ববলি। বটবং ব ।্জর বম।ধে ্ম বঅন্তভুট বি ব র। বঅিমত। ব বম।ন্ু্ির বম্পূে বট ভ।্ব বজন্্গ।ষ্ঠীর বঅেীভূ ত ব র।র বজন্ে  বয্থি বন্য়  বতথে , ববব্ন্।িন্, ববববডং বটবং ব
পবর ।ে।্ম। ববে ব।র ব র।র বম্পূে বট ু্য।গ বথ। ।ও বম।ন্ বভ।্ব বগুরুত্বপূেট
অিমত। ব বম।ন্ু্ির বস্বি্ে বত।্ির বব।বড় বটবং বভই ব্ে ব।বটজন্ীন্ বস্থ।ন্ বটবং ব।বটজন্ীন্ বভব্ন্ ব(।ই্িরী, ববন্বট।চন্ বভ ন্দ্র, বস্কু, বভখ।র বম।ে, বস্ব।স্থে  বভ ন্দ্র বইতে ।বি) বপ্র্বল ব
র্ত বপ।র। বটবং বভখ।্ন্ বভঘ।র।্ফর। ব র্ত বপ।র। বউবচৎ বুগম বপবর্বল ববললু বটবং ববয়স্ক্ির বমত ব ম বচ বম।ন্ু্ির বজ্ন্ে ও বুববধ।জন্  ব ব ব

উৎ
: বে ।বে ে ।প বইন্ট।রন্ে ।লন্।
http://www.handicap-international.org.uk/what_we_do
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জ।বত বটবং বজ।বতস্বত্ব।র বমত। বতথে  বপৃষ্ঠ। ব
আন্তজট ।বত  বম।ন্ব।বধ ।র বআই্ন্ বেি বভ।্ব বব। ব্য়্ছ বভয বজ।বতস্বত্ব। বব। বজ।বতগত বপবরচয় ববন্ববট্ল্ বমস্ত বম।ন্ু্র বম।ন্ বম।ন্ব।বধ ।র বর্য়্ছ  বব ন্তু ব।র। ববব্শ্ব বজ।বতস্বত্ব।গত ব
ৈবমে  বববর।জম।ন্ বয।র বফ্ বজ।বতগত বংখে ।ঘু বভগ।ষ্ঠীগুব বপ্রবতকূত।র বম্মুখীন্ বয়  ব
অনুন্নত ভিিগুলি
।র। ববব্শ্ব বজ।বতস্বত্ব। বটবং বজীবব ।র বম্ধে  বট টি বভয।গূে বআ্ছ বয।র বফ্ বব ছু  ব ।জ্  বলুধমু ।ে ববন্ম্ন বম।্ন্রই বম্ন্ ব র। বয় বন্।, বভই ব্ে বভগুবর বজন্ে  ব ম বমজুবর বটবং ব
ন্গেে  বপ।বর্ত।ব  বপ্রি।ন্ ব র। বয়  বভ।রতীয় বজ।বত বভভিপ্রথ। বটর বট টি বউি।রে  বযবিও ব১৯৫০ ব।্ বঅেৃলে ত। বও বত।র ব্ে বংযুি বচরম ববববিন্নত।র বপ্রথ। ববন্বদ্ধ ব র।র ব
প্র বগত ব ্য়  বিল্  বজ।বত বভভিপ্রথ।র বিেীয় বপবরবতট ন্ বঘ্া্ছ বতবু বটখ্ন্। বঅন্ে ।ন্ে  বভগ।ষ্ঠীর বতু ন্।য় বিবত্ির বভলৌচ।য় বপবরষ্ক।র ব র।র ব ।্জ ববন্যুি বথ। ।র বি।বন্। বভবলী ব
টবং বট জন্ বউাঁচু বজ।্তর ববেুর বজন্ে  বর।ন্ন। ব র।র বি।বন্। বখুবই ব ম  ব
ভ।র্ত বযবিও ব।ধ।রে বভ।্ব বি।বরদ্রে  ব ম্ছ বব ন্তু ববন্বিট ি বব ছু  বভগ।ষ্ঠীর বম্ধে  বি।বর্দ্রে র ব।র বভবলী বভযমন্ বআবিব।ী ব(ব। ব‘উপজ।তীয়’ বম।ন্ু বয।্ির বগ্র।মীে বট। ।য় ব৪৫% বটবং ব
লর।ঞ্চ্ ব২৭% বি।বর্দ্রে র বম্ধে  ববব। ব ্রন্ ), বিবত ব(পূ্বট বয।র। বঅেৃলে  ববছ্ন্, বয।্ির বগ্র।মীে বঅঞ্চ্ ব৩৪% বটবং বলর।ঞ্চ্ ব২২% বি।বর্দ্রে র বম্ধে  ববব। ব ্রন্) বটবং ব
মুবম ব(গ্র।ম।ঞ্চ্ ব২৭% বটবং বলর।ঞ্চ্ ব২৩%) বম্প্রি।্য়র বম।ন্ু  ব
 ব ব
উন্নত ভিিগুলি
অন্ে ।ন্ে  বভি্লও বজ।বতস্বত্ব।গত বৈব্মে র ব ।র্ে বওয়। বঅথটতন্বত  বটবং বর।জতন্বত  বমে । বপবরবিত বয়  বভবলীর বভ।গ বইউ্র।পীয় বভিলগুব্ত বন্তু ন্ বঅবভব।ীর। বঅুরবিত বটবং ব
টমন্ব  বভল।েমূ  বপবরবস্থবতর বম্ধে , বঅতে ন্ত ব ম বমজুবর্ত ব ।জ ব ্রন্, বভয ব ।জ বভই বভি্ল বজন্মগ্রে ব র। বম।ন্ুর। বঅতে ন্ত ববন্ম্নম।্ন্র বম্ন্ ব র।র ব ।র্ে ব র্ত বচ।ন্ বন্।  ব ব
আমর। বজ।বন্ বভয বযুির।্জে  বভশ্বত।ে ববিটিল বটবং বজ।বতগত বংখে ।ঘু বভগ।ষ্ঠীগুবর বম্ধে  ব মটবন্যুবির ববে বধ।ন্ ব১২%  বটা। বযুির।্জে র বেম বব।জ।্র বপ্র।য় ব৫০০,০০০ ব‚অন্ুপবস্থত‛ ব
মীর বম।ন্  বওয়। ট  বঅে ।ে বভপন্লন্ বববভ।্গর বপবরংখে ।ন্ বভথ্  বজ।ন্। বয।য় বভয ব২০১৩ ব।্ ব ৃ ষ্ণ।ে, বপ।ব স্ত।বন্ বটবং বব।ং।্িবল্ির বম্ধে  ব৪৫% বভব ।র ববছ্ন্ বভযখ।্ন্ বভশ্বত।ে্ির ব
ম্ধে  বম।ে ব১৯% বভব ।র ববছ্ন্  বঅন্ে ।ন্ে  বইউ্র।পীয় বভিলগুবও বট ই বধর্ের বমে ।র বভম। ।্ব। ব র্ছ, বভা। ব ম বমজুবর বটবং বন্তু ন্ বঅবভব।ী্ির বপ্রবত বৈবমে মূ  বআচরেই ব
ভ।  বব। বটই বইউ্র।্প বজন্মগ্রে ব র। বজ।বতগত বংখে ।ঘু্ির ববদ্বতীয়, বটমন্ব  বটখন্ ।র বতৃ তীয় বপ্রজ্ন্মর বওপর বটই বৈব্মে র বপ্রভ।ব বভ।

উৎ
: বগ।বেট য়।ন্ বও্য়ব।ইা
http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2015/jan/20/ethnic-inequality widespread-global-economy
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বুজ বস্থ।ন্ ববে ব।্রর বম।ন্ বু্য।্গর বতথে  বপৃষ্ঠ। ব
উন্নত বম।্ন্র বপবর্ব্ল বথ। । বম।ন্ু্ির বতু ন্।য় বভয বমস্ত বম।ন্ু্র। ববন্ম্ন বম।্ন্র বপবর্ব্ল বথ।্ ন্ বত।্ির বস্ব।স্থে  বিুবট  বওয়।র বি।বন্। বভবলী
ভয বভগ।ষ্ঠীগুব ববুজ বস্থ।ন্ ববে ব।র ব র।র বঅ্পি। ৃ ত বভবলী বু্য।গ বপ।য় বভগুবর বব টি্ত বমৃতুে ।র ব ম  ব ব ব
আরও ব।ধ।রে বভ।্ব বভখ।। বজ।য়গ। ব।বটজন্ীন্ ব ।যট ।প, ব।ম।বজ  বভম।্মল।, বলরীর বচচট । বটবং ববব্ন্।ি্ন্র বজন্ে  বস্থ।ন্ বপ্রি।ন্ ব ্র বটবং বভই ব্ে ব।ম।বজ  ববববিন্নত। ব ম।য়, ব
জন্্গ।ষ্ঠীর বংবত বব।ড়।য় বটবং বুস্ব।্স্থে র ববৃির ববন্ধট।র গুব্  বইবতব।চ  বভ।্ব বপ্রভ।ববত ব ্র  বভযমন্ বভস্বি।্ব।, ব।বটজন্ীন্ বট্র।ি বটবং বস্থ।ন্ীয় ববন্র।পি।র বমত ব।ম।বজ  বপুবাঁ জ ব
টবং বস্ব।্স্থে র বম্ধে  বম্প ট  বথ। ।র বপ্রম।ে বপ।ওয়। বভগ্ছ  বভিখ। বভগ্ছ বভয ব৬৫ ববছ্রর বভবলী ববয়্র বম।ন্ু্ির বম্ধে  ববে্মন্বলয়। বটবং বভব।ধগত বঅবন্বতর বপ্রবত্র।ধমূ  ব
ববয়গুবর ব্ে ব।ম।বজ  বঅংলগ্রে বটবং বজন্্গ।ষ্ঠীর বিমত।য়্ন্র বইবতব।চ  বভয।গূে বআ্ছ  ব ব
বুজ বস্থ।ন্ ববে ব।র ব র।র ব্ে ববববভন্ন বধর্ের বস্ব।স্থে  বংি।ন্ত বুফ্র বম্প ট  বআ্ছ বয।র বঅন্তভুট ি ব ব।ধ।রে বভ।্ব বস্ব।্স্থে র বওপর বইবতব।চ  বপ্রভ।ব, বআরও বভবলী বল।রীবর  ব
বিয়ত।র ব্ে বজবড়ত বস্ব।্স্থে র বুফ, বআরও বউন্নত বম।্ন্র বপবর্ব্লর বপ্রভ।্বর বফ্ বম।ন্ব  বস্ব।স্থে  বটবং বুস্থত।র বউন্নবত বটবং বভই ব্ে বইবতব।চ  বম।ন্ব  বপ্রভ।ব  ব
বুজ বস্থ।ন্ ব।ববট  বভ।্ব ববব।্র বপবর্বল্  বআরও বস্ব।স্থে  র ব ্র বতু ্ত ব।।যে  ব ্র বটবং বভা।র বস্ব।্স্থে র বওপর বইবতব।চ  বপ্রভ।ব বভফ।র বি।বন্। বথ।্  বগ্বে। বভথ্  ব
জ।ন্। বভগ্ছ বভয ববুজ বস্থ।ন্ বভ ।ন্ও বঅঞ্চ্র বপবর্বলগত বম।ন্ বউন্নত ব র্ত বপ।্র বয।র বস্ব।স্থে  বংি।ন্ত বুফ বথ।্ : ববুজ বস্থ।ন্ বআরও বউন্নত বম।্ন্র বব।ত। বও বজ, বটবং বলব্দ ব
ভল।ে ব র।র বমত বপবর্বলগত বুফ বপ্রি।ন্ ব র্ত বপ।্র  বটছ।ড়।ও বউবিি ববৃবির বজ্  বব।ধ। বভিওয়।র বফ্ বব।ষ্পীভবন্ বটবং বব।ষ্প্ম।চ্ন্র বভম।া বপবরম।ে ববৃবদ্ধ বপ।য়, বভই ব
।র্ে ববুজ বস্থ।ন্ বঅবতবরি ববৃবির বজ্র বভল।ে ববৃবদ্ধ ব র্ত ব।।যে  ব ্র, বমৃবি ।র বিয় বভর।ধ ব ্র, ববন্ে । বটবং বজবন্ষ্ক।লন্ বপ্রে।ী বপ্ল।ববত বওয়।র বি।বন্। ব ম।য় বটবং ব
জীবতববচেে  বরি। ব ্র বও বব।স্তুতন্ত্র্  বআরও বউন্নত ব ্র  ব

উৎ
: বইউবট বইন্সটিটিউা বঅফ বভথ বইকুইটি
http://www.instituteofhealthequity.org/projects/improving-access-to-green-spaces

