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“জীবিকার জনয আমাদের অিশ্যই সহনীয়ভাদি িাাঁচদে হদি, বকন্তু জীিনশশ্বলর পছন্দ বিভ্রাবিমূলক 
এিং জটীল হদে পাদর! আমাদের গ্রদহ ককান পছদন্দর সিদেদক কিবশ্ প্রভাি রদয়দছ ? ককানটির 
বকছুই কনই ? এর ককান একটির উত্তর কনই, বকন্তু এই প্রশ্নগুবলর অনুসন্ধান করদে করদে আমরা ো 
কপদয় যাি।” ট্রায়াল ভেনাস কুলশন 

বশ্বিকা, রাদেলস্ ওয়ার্ল্ড  অযাকাদেবম, েুিাই

বিষয়

সহনীয় জীবিকার উপলবি 
সমূ্পর্ড সময়ঃ 

সমাজ বশ্িা, ভূদ াল, বিজ্ঞান

বশক্ষার পবরণবি

• সহনীয়োর ধারর্া িযাখ্যা করদে 

• অনলাইদন িাস্তি-জীিদনর েেযসমূদহর একটি ইদকালবজকযাল
েুটবপ্রন্ট কযালকুদলটদরর সাহাদযয সহনীয়োর জনয বিবভন্ন
জীিনশশ্বলর পছদন্দর মূলযায়ন করদে 

• বশ্িােী র্ দ্বারা োদের জীিনশশ্বলদক আদরা সহনীয় করার জনয

কাজগুবলদক বচবিে করদে 

প্রস্তুবি
• প্রারবিক-জ্ঞানঃ বশ্িােীদের আদরা কিবশ্ কদর একক িযিহাদরর
দ্বারা পবরমাদপর ধারর্ার সাদে পবরবচে হদে হদি, এিং একটি
িার চাটড  িযিহার কদর মানগুবলর েুলনা করদে হদি

• কবম্পউটাদর িা কমািাইল কোদন বভবেও  ান প্রবিষ্ট করুন
অেিা োউনদলাে করুন। যবে ো সিি না হয়,  ান
কেদক কোগুবল ছাপান িা প্রেশ্ডন করুন 

• প্রবেটি বশ্িােীর জনয একটি কদর  াদনর কোগুবলর
অনুবলবপ ছাপান

• প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচদির করখ্বচত্র ছাপান িা
প্রকাশ্ করুন 

• চারটি কাবহনী পযাদকর যদেষ্ট পবরমাদর্ অনুবলবপ ছাপান

• প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচদি  র্নযদের িযিহার করদে
বশ্িােীদের জনয এক কসট লযাপটপ িা টযািদলট। যবে ো
সিি না হয়, পেবচদির আকার বনধডারর্ করদে প্রশ্নমালা
ছাপান

• কাবহনী পযাক এিং পেবচদির  র্নযে ভালভাদি কেখ্ুন
এটি সুবনবিে করদে কয কাবহনী পযাক কযন পেবচদির
 র্নযদের ির্ডনার সাদে মানানসই হয় যা আপবন িাছাই
কদরদছন

• এখ্াদন প্রেত্ত অনযানয কাবহনীর মে আপনার সু্কদলর ককান
বশ্িােীদক প্রেীক বহসাদি একটি  ল্প তেবর করুন

িয়স সীমাঃ

60 
বমবনট 

11-14 
িছর িয়সী 
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েূবিকা এিং গাননর বেবিও

 াদনর কোগুবলর কা দজ ির্ডনা করুন (পবরবশ্ষ্ট 1) এিং বশ্িােীদের পবরদিশ্ িা সহনীয়ো সম্পবকড ে কযদকান শ্ব্দ স্পষ্ট করদে/বনদচ ো  বেদে 
িলুন যখ্ন োরা কে মাইট বি জায়ান্টস্ দ্বারা “ইদলকবিক কার”  ানটি কেখ্দি িা শুনদি। সংদযা ঃ
https://www.youtube.com/watch?v=4BPU5mKipNo (3:45) 

িূল শব্দ িাবলকাাঃ পবরিেড ন, সিুজ, তিেযুবেক  াব়ি, যে, বেদজল,  যাদসাবলন, আমার সাদে চ়ুিন। বশ্িােীদের প্রশ্ন 

করুন, “ ানটি বক সম্বদন্ধ?” 

বিকল্পরূদপ, আপবন বশ্িােীদের কযদকান শ্ব্দ িা িাকযদক বনবেডষ্ট কদর উদেখ্ করার কো িলদে পাদরন যা োরা মদন কদর  াদনর িােড া িযখ্যা করার 
জনয প্রদয়াজনীয়। 

5 
বমবনট

শ্ব্দ এিং বচদির একটি োবলকা প্রেশ্ডন করুন কযমন সিুজ, প্রার্ী-পবরদিশ্, তজি, পুনডিযিহার, পনুডিযিহাদরর েীরবচি এিং বশ্িােীদের প্রশ্ন করুন এই বচিগুবলর মদধয বক 
বমল আদছ এিং এই শ্ব্দগুবল এিং বচিগুবলর তিবশ্ষ্টয বক।

 াদনর উপস্থাপনার কো মদন করুন, এিং বশ্িােীদের “সহনীয়ো” কোটির সমাদেডর উপর আদলাকপাে করদে িলুন এিং কসটি কিাদেড  বলখ্নু।

সহনদযা যোর বিষদয় বনম্নবলবখ্ে প্রেশ্ডন করুন এিং বকছু মোমে কনওয়ার আদ  বশ্িােীদের িলনু এর অেড বহসাদি োরা বক ভািদছ ো কজাদ়ি 
কজাদ়ি আদলাচনা করদেঃ

“সহনীয় উন্নয়ন হল একপ্রকাদরর উন্নয়ন যা ভবিষযে প্রজদের চাবহো পূরর্ করার িমোর সাদে আপস না কদর িেড মাদনর চাবহো পূরর্ কদর।” বে 

ব্রাণ্ডটলযাণ্ড বরদপাটড , 1987।

পবরবশ্ষ্ট 2 কেখ্ুনঃ বশ্শুদের সহনীয়ো ির্ডনা করার জনয অবেবরক্ত টিপস্। িযিহার করদে প্রদয়াজন মে সহায়োর দ্বারা।

• েুবম বক মদন কর কোমার জীিন সহনীয়? কোমার জীিন সহনীয় বক না ো েুবম বকভাদি িলদে পার?

• েুবম বকভাদি জীিনশশ্বলগুবলর েুলনা করদে পার? কোমার জীিনশশ্বলর সাদে অনয কেদশ্র ককান বশ্িােীর জীিনশশ্বলর বকভাদি েুলনা করদি?

(একটি প্রাসবিক উোহরদর্র িযিহার করুন কযমন কোমার সাদে অনয কেদশ্ অিবস্থে কোমার ককান জ্ঞাবে আত্মীয়/িনু্ধর জীিনশশ্বলর েুলনা
কদর।)

আমরা চাই বশ্িােীরা কযন সিবকছুর পবরমাপ/েুলনা করদে পাদর! একটি ইউবনট বহসাদি বিবভন্ন জীিনশশ্বলর পবরমাপ করা িা েুলনা করার জনয 
“প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচি” ধারর্ার সাদে োদের পবরবচবে করান। আমাদের প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচি এই গ্রহদে আমাদের জীিনশশ্বল 
কেটা চাদপ রাখ্দছ ো আমাদের বহসাি করদে কশ্খ্ায়।

েৃশ্যমান করখ্বচদত্রর জনয পবরবশ্ষ্ট 3 কেখ্ুন।

“প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে বহসাি কষা”-র বিষদয় এক সােৃদশ্যর উপস্থাপনা করুন – আমরা বেরহাদমর সাদে েলার িা টাকার ককান েুলনা কবর না, 
আমরা সিগুবলদক একটি একক মুদ্রায় রূপািবরে কবর েুলনা করার জনয। প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচি জীিনশশ্বল পছন্দগুবলদক রূপািবরে কবর – যা 
আমরা প্রবেবেন কদর োবক – এই স্থাদন যা এটি সহদনর জনয প্রদয়াজনীয় বহসাদি বিদিবচে হয়।

ভগাষ্ঠী আনলাচনা 

িুক্ত িা ভ াট ভগাষ্ঠী আনলাচনা
discussion:

10 
বমবনট 

আপনার এই  ানটিদক েুিার িাজািার প্রদয়াজন হদে পাদর। 

ভশখার কিমপ্রবিয়া 5 
বমবনট 

পার্মকযকরণ এিং বিকল্পসিহূ 

http://www.youtube.com/watch?v=4BPU5mKipNo
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• ক াষ্ঠী তেবর করাঃ বশ্িােীদের 2-4  জন কদর বমশ্র-কযা যোর ক াষ্ঠীদে রাখ্ুন। (প্রবেটি ক াষ্ঠীর ইন্টারদনট সংদযা সহ 1টি লযাপটপ িা টযািদলদটর
প্রদয়াজন।)

• সারসংদিপঃ অনয ককান কেদশ্র এক বশ্িােীর বিষদয় একটি কাবহনী প্রবেটি ক াষ্ঠীদক িন্টন করুন (পবরবশ্ষ্ট 4 কেখ্নু)। প্রদেযক ক াষ্ঠীদক অনলাইদন
িযবক্ত ে পেবচি  র্নাযদের সাহাদযয প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচি  র্না করার জনয অিশ্যই কাবহনীটি প়িদে হদি এিং সতূ্র ও েেয খ্ুাঁজদে হদি
(বনদচর সংদযা  কেখ্নু)। কদয়কটি ক াষ্ঠীর একই কাবহনীর পযাক োকদে পাদর। যবে আপবন আপনার বনদজর সু্কদল ককান বশ্িােীদক প্রেীক ধদর
একটি কাবহনী তেরী কদর োদকন, অনুগ্রহ কদর এটিদক এখ্াদন অিডভুক্ত করুন।

বশ্িােীদের োদের কাবহনী পযাকগুবল কেখ্ার জনয বকছু সময় বেন (পবরবশ্ষ্ট 4)।

• কাবহনী পযাক - কজমস্

• কাবহনী পযাক - কলাদরনা 

• কাবহনী পযাক - আবিদয়ন 

• কাবহনী পযাক - সযূড 

• আপনার সু্কদলর একটি বশ্িােীদক ির্ডনা কদর আপনার পূদিড-প্রস্তুে কাবহনী। 

বশ্িােীদের প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচদির  র্নাযদের ওদয়িসাইট (www.footprintnetwork.org) প্রেদম একটি প্রেশ্ডনী বহসাদি কেখ্ান এিং 
োরপদর এটি সুবনবিে করুন কযন প্রবেটি ক াষ্ঠী সঠিক কেদশ্র জনয এিং সঠিক ভাদষযর জনয  র্নাযদের কাজ শুরু কদর কেয় যা োদের 
কাবহনীর সাদে কাজ কদর।

অনলাইদন  র্নাযে িযিহাদর পবরিদেড , বশ্িােীদের কা দজর প্রশ্নমালা (পবরবশ্ষ্ট 5) বনদে বেন। এইটি কাবহনী পযাদকর সাদে ক াষ্ঠীদে অেিা এককভাদি 
করা কযদে পাদর।

 

যখ্ন সমস্ত বশ্িােী কাজ সম্পন্ন কদর কেদলদছ, প্রবেটি ক াষ্ঠীদক োদের চবরত্রগুবলর জীিনশশ্বলর সারসংদিপ করদে িলুন (উোহরর্স্বরূপ, আপবন এটিদক 
প্রদেযদকর জনয  30 কসদকণ্ড সময়সীমা িা েশ্টি শ্দব্দর মদধয রাখ্দে পাদরন)এিং প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচদির মান কশ্রর্ীদে উপস্থাপনা করদে পাদরন।

অদপিাকৃে ি়ি িা আদরা সমেড বশ্িােীরা অদনক চবরত্রগুবলর জনয পেবচদির কাজ করদে পাদর।

দ্রুে কাজ সম্পন্ন করদে পারা বশ্িােীরা বিদেষর্ করদে পাদর ককান অঞ্চদলর পেবচি সিদেদক ি়ি, এিং োরপদর কাবহনীর পবরিেড ন করদে পাদর 
যাদে ঐ চবরত্রগুবল আদরা কিবশ্ সহনীয়ভাদি িাাঁচদে পাদর।

িযবক্ত ে পেবচি  র্নযদের উত্পােন বিভা  কেখ্ুন।

পার্মকযকরণ এিং বিকল্পসিহূ 

ভশখার কিমপ্রবিয়া 10 
বমবনট 
 

বশ্িােীদের দ্বারা  র্না হিার পদর, প্রবেটি ক াষ্ঠীদক োদের চবরদত্রর প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচদির মান কিাদেড  কযৌে িার করখ্বচদত্র রাখ্দে... 
িলুন (অেিা একটি কটবিদল) যাদে সমস্ত চবরত্রগুবলর জীিনশশ্বলর েুলনা করা যায়। 

পার্মকযকরণ এিং বিকল্পসিহূ 

ভশখার কিমপ্রবিয়া 10 
বমবনট 

• লিযঃ  প্রাবর্-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচদির বহসাি ও েুলনা করদে। 
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আনলাচনা

চবরত্রগুবলর পেবচদির পােডকযগুবল আদলাচনা করুন। ককান চবরদত্রর এক সহনীয় জীিনশশ্বল রদয়দছ? (এক প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচি যার 
একটি গ্রদহর কেদক কম চাবহো রদয়দছ।)

জীিনশশ্বলদক আদরা সহনীয় করার জনয আমরা এর সিদেদক বক গুরুত্বপূর্ড পবরিেড ন করদে পাবর? কম মাংস কখ্দয়? কম শ্বক্ত িযিহার কদর? 

তিেযুবেক  াব়ি চাবলদয়? এছা়িা অনয বকছু?

ককান এক বিদশ্ষ জীিনশশ্বলর পবরিেড ন বস্থর করদে বশ্িােীর যুবক্ত বক োদক?

বশ্িােীরা িাদরর করখ্বচত্র বক কেখ্াদে োর এক ির্ডনা বলখ্দে পাদর, েেযসমূদহর উদৃ্ধবে  মদন কদর, সাধারর্ প্রির্ো এিং কযদকান অবনয়দমর 
বিষদয় িলদে পাদর। 

বিকল্পরূদপ, আপবন বশ্িােীদের সমস্ত জীিনশশ্বলর পবরিেড দনর োবলকা করদে িলদে পাদরন যা োরা ভািদছ যার েদল এক অদপিাকৃে প্রার্ী-
পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচদির বিষদয় বনদেডশ্ করদে পাদর। 

শকবশক্ষার্ীনের জনয প্রশ্নািলী

বশ্িােীদের বনদচর প্রশ্নগুবলর উত্তর বেদে িলুনঃ 

এই েুলনাগুবল এিং প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচদির  র্নার ককান বিষয়টি আপনাদক আিযড কদরদছ? 

অদপিাকৃে ি়ি বশ্িােীদের জনয, আপবন প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচদির  র্নাযদের সীমািদ্ধো বক হদে পাদর কস বিষদয় োরা বক ভািদছ 
োদের বজজ্ঞাসা করদে পাদরন

উত্সসিূহ

কলািাল েুটবপ্রন্ট কনটওয়াকড  হল এক আিডজাবেক বেংক টযাংক যা এক সীবমে উত্সসমূদহর পৃবেিীদে অিবহে, সহনীয় নীবে বসদ্ধাদির বেদক 
চাবলে করার জনয কাজ কদর যাদে। অংশ্ীোরদের সাদে একবত্রে হদয় কলািাল েুটবপ্রন্ট কনটওয়াকড   দিষর্া, সুসামঞ্জসয করদছ, প্রর্ালী বিেযার 
মান উন্নয়ন করদছ, এিং বসদ্ধাি গ্রহর্কারীদের সরঞ্জামগুবলর এক কমনু প্রোন করদছ যার সাহাদযয পৃবেিীর প্রার্ী-পবরদিশ্ ে সীমার মদধয 
মানিীয় বমেিযবয়োর কাদজ সহায়ো করা যায়। আমরা স্থানীয় এিং জােীয় সরকার, বিবনদয়া কারী এিং মোমে সৃবষ্টকারী কনোদের সাদে 
কাজ কবর যাদে একই গ্রদহর মদধয সমস্ত জনসাধারদর্র ভালভাদি িাাঁচদে পারা বনবিে করা যায়। 
www.footprintnetwork.org 

10 
বমবনট 

10 
বমবনট

প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে পেবচদির বিষদয় বশ্িদকর পবরদপ্রবিে সংদযা ঃ
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/basics_introduction/  

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_eoverview/ 

পার্মকযকরণ এিং বিকল্পসিহূ 

পার্মকযকরণ এিং বিকল্পসিহূ 

সিমজনীন লক্ষযসিূনহর জনয কাজ করুন
 একজন বশ্িাব্রেী বহসাদি আপনার িমো রদয়দছ বশ্িােীদের সেেডক 

কমডশ্বক্তর পে তেরী করার এিং োদের বিশ্বাস করদে সহায়ো করায় কয 
োরা অসহায় নয়, এিং পবরিেড ন সিি, এিং োরা কসটি করদে পাদর।
“আবম পাবর” সু্কল প্রবেদযাব োয় পবরিেড দনর নকশ্ার জনয বশ্শুদের কাজ 
করার আমের্ জানায়, োদের বনদজদের জনয পবরিেড ন আদন, এিং সারা 
পৃবেিীর বশ্শুদের সাদে মে বিবনময় কদর।

শুরু করার জনয www.dfcworld.com কেখ্ুন।
পবরিেড দনর পাঠ পযাদকর নকশ্া োউনদলাদের জনয অেিা েরুর্দের কাজ 
বনদজ কাজ করার এক সাধারর্ পরামদশ্ডর পযাদকর জনয, 
www.globalgoals.org/ worldslargestlesson কেখ্ুন।

http://www.footprintnetwork.org/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/basics_introduction/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_eoverview/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_eoverview/
http://www.dfcworld.com/
http://www.globalgoals.org/
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বিেযুবিক গাব়ি গাননর সংলাপ 

কে মাইট বি জায়ান্টস্ দ্বারা

তিেুযবেক  াব়ি

এে কাদলা রাস্তায় 

কশ্ দষর প বরিেড দনর জনয 

শুরুটা পুনরায় কলখ্  

তি েুয বে ক   া ব়ি

এে ভাল, েিুও েূর 

তিেুযবেক  াব়ি

োজা সিুদজর উপর 

আবিষ্কার কদর

স্বপ্ন আবিষ্কার কদর 

তিেুযবেক  াব়ি

এই নেুন যে

তিেুযবেক  াব়িদে এস চ়িা যাক

তিেুযবেক  াব়ির পবিম বেদক 

েুবম বকভাদি তিেুযবেক  াব়িদক অস্বীকার করদে পার? 

েু বম  বক  আমা র সা দে  এক িা রটি চ়ি দি না ? 

এস আমার সাদে একটি িার চ়ি 

তিেুযবেক  াব়ি 

 াদছর পাদশ্ 

িন্দর পার হদয় যায় 

সমুদ্র পার হদয় যায়

তিেুযবেক  াব়ি 

নীরদি চদল তিেুযবেক  াব়ি 

এে কাদলা রাস্তায়

কশ্দষর পবরিেড দনর জনয 

শুরুটা পুনরায় কলখ্ 

তি েুয বে ক   া ব়ি

এে ভাল, েিুও েূর 

তিেুযবেক  াব়িদে এস চ়িা যাক

তিেুযবেক  াব়ির পবিম বেদক 

েুবম বকভাদি তিেুযবেক  াব়িদক অস্বীকার করদে পার? 

েু বম  বক  আমা র সা দে  এক িা রটি চ়ি দি না ? 

এস আমার সাদে একটি িার চ়ি 

বেদজল, িাষ্প, িা  যাদসাবলন নয়
তিেুযবেক  াব়িদে এস চ়িা যাক  

তিেুযবেক  াব়িদে সুখ্ আদছ 

েুবম এমনবক তিেুযবেক  াব়ি চালাদে পার 

েু বম  বক  একটি িা র আমা র সা দে  চ়ি দি না ? 

এস আমার সাদে একটি িার চ়ি 

তিেুযবেক  াব়িদে এস চ়িা যাক

তিেুযবেক  াব়ির পবিম বেদক 

েুবম বকভাদি তিেুযবেক  াব়িদক অস্বীকার করদে পার? 

েু বম  বক  আমা র সা দে  এক িা রটি চ়ি দি না ? 

এস আমার সাদে একটি িার চ়ি 
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বশশুনের কান  সহনীয়িা িণমনা করার টিপস্

“সহনীয়ো হল এক অেডশনবেক অিস্থা কযখ্াদন জনসাধারদর্র দ্বারা চাবহোগুবলদক পবরদিদশ্র উপর রাখ্া হয় এিং ভবিষযে প্রজদের জনয 
পবরদিদশ্র িমো না হ্রাস কদর িাবর্বজযক শ্েড  পূরর্ হদে পাদর। অেডনীবের পনুরুদ্ধাদর এটিদক অেডনীবের এক কসানালী বনয়দমর সাধারর্ অদেডও 
িযাখ্যা করা কযদে পাদরঃ আপবন পৃবেিীদক কয অিস্থায় কেদখ্বছদলন, োর কেদক অদপিাকৃে ভাল অিস্থায় করদখ্ যান, আপনার যেটা প্রদয়াজন 

োর কেদক কিবশ্ কনদিন না, জীিন িা পবরদিদশ্র িবে না হয় োর কচষ্টা করুন, যবে ো আপবন কদরও োদকন, ো সংদশ্াধন করুন।” 
পল হবকন্স-এর ইদকালবজ অফ্ কমাসড

যখ্ন বশ্শুদের কাদছ প্রশ্ন করা হদয়দছ সহনীয়োর অেড োদের কাদছ বক, োরা োর যা সংজ্ঞা বেদয়দছ োর কদয়কটিঃ

• এমন বকছু যা েীর্ড বেন ধদর চদল – হয়দো িরািদরর জনয 

• এক িৃদত্তর মে – এটি চেুবেড দক চদল এিং সি বকছুর পনুডিযিহার হদয় োদক 

• এই গ্রহ এিং এর প্রার্ীদের যত্ন কনওয়া

• এমন বকছু যা সিার জনয ভাল 

• আমাদের গ্রহ এিং অনযানযদের জনয ভালিাসা এিং যত্ন কনওয়া 

• আমাদের যা আদছ ো অনযানযদের সাদে ভা  কদর কনওয়া এিং আমাদের প্রাদপযর কিবশ্ না কনওয়া 

• আপবন বক চান োর পবরিদেড  বনদজর বক প্রদয়াজন কসই বিষদয় ভািা

• ভবিষযদের জনয এই পৃবেিীদক আদরা ভাল িাসস্থান বহসাদি তেবর করা 

• আমরা সিাই যা পালন করদে পারি কসই বনয়ম তেবর করা 

• িাোস, জল, ভূবম এিং কসখ্াদন যারা িসিাস কদরন োর যত্ন কনওয়া 

• একটি বজবনষ অনয আদরকটির বেদক চালনা কদর, পদর আদরকটির প্রবে। আসনু এই শ্ঙৃ্খলটিদক ভালভাদি তেবর করা যাক। 

• সহনীয়োর অেড ককিলমাত্র আপনার কি পবরষ্কার রাখ্াই নয় – এটি এমনবক আদরা ি়ি কিদক পবরষ্কার-
পবরেন্ন রাখ্ার বিষয় কযটি সিারই কি! 

www.googolpower.com 

http://www.googolpower.com/
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http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/
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ভজিস্

িয়সঃ 13

কেশ্ঃইইউএসএ
হাই, আমার নাম কজমস্। আমার িয়স 13 িছর এিং আবম 7েম কগ্রদে পব়ি। আবম 
আমার পবরিাদরর সাদে িাস কবরঃ আমার মা, িািা, কছাট কিান, এিং ি়ি ভাইদয়র 

সাদে আদমবরকার কলাবরোয় িাস কবর। আমরা বময়াবম শ্হদরর কাদছ 5 শ্যযাবিবশ্ষ্ট 

একটি িাব়িদে োবক (প্রায় 3,500 ি ডেুদটর িহমান জল এিং বিেুযত্ সহ)। আমার 
িািা-মা উভদয়ই বেদনর কিলায় চাকুবর কদরন আর আবম আমার ভাইদিানদের সাদে 

সু্কদল যাই। আমার িািা একজন ইবঞ্জবনয়ার এিং আমার মা একজন কসবিকা। 

প্রবে রাদত্র, আমরা সু্কল িা কমডস্থল কেদক বেদর আসার পদর, আমার িািা-মা 
আমাদের জনয রাদত্রর খ্ািার তেবর কদরন। সাধারর্েঃ, প্রবে রাদত্র আমরা মাছ িা 

মাংস জােীয় খ্ােয অনয আদরা বকছুর সাদে কখ্দয় োবক (সযালাে, েল, শ্াকসব্জী, 

আলু, ইেযাবে)।কখ্দনা কখ্দনা আমরা পাস্তাও কখ্দয় োবক। আমার মা এিং কিান 

আমাদের সুপারমাদকড দট একসাদে মুবেখ্ানার ককনাকাটা করা উপদভা  কদর। এখ্ান 
কেদকই আমাদের কিবশ্রভা  খ্ােযদ্রিয আনা হয়।

কযদহেু আমাদের এক ি়ি পবরিার, প্রবেবেন আমাদের িাব়ির চারপাদশ্র কাজ করদে হয়। 

এর অিডভুক্ত হল আিজড না অপসারর্ করা (সাধারর্েঃ, প্রবে বেদন একটা কদর িস্তা), 

িাসনপত্র পবরষ্কার করা, ভযাকুয়াম কমবসন চালাদনা, এিং জামাকাপ়ি পবরষ্কার ও ইস্ত্রী করা। 

আমাদের িািা-মা উভদয়রই একটি কদর  াব়ি আদছ যা ওনারা কমডস্থদল আসা-যাওয়ার জনয িযিহার কদর োদকন।
োরা প্রবে সপ্তাদহ প্রায় 60 মাইল যাোয়াে কদরন কারর্ োরা আমাদক এিং আমার ভাইদিানদক কখ্লাধূলা অভযাস করাদনার জনয বনদয় যান। আবম 
আমার ভাইদিান এিং আমাদের আশ্পাদশ্র িাচ্চাদের সাদে িাদস কদর সু্কদল যাই।

আমাদের পবরিার ভ্রমর্ করদে ভালিাদস। িছদর একিার কলাবরোর  রম আিহাওয়া কেদক মুবক্ত কপদে আমরা বস্ক করদে 
কদলারাদো যাই (এটি বিমাদন প্রায় 4 র্ন্টার যাত্রা)। আমরা একদত্র সময় অবেক্রাি করদে ভালিাবস!

েদটা সূত্রঃ https://www.flickr.com/photos/chrishunkeler/8917825411/

http://www.flickr.com/photos/chrishunkeler/8917825411/
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ভলানরনা

িয়সঃ: 8 

কেশ্ঃ ব্রাবজল 

হাই, আমার নাম কলাদরনা এিং আবম ব্রাবজদলর সাও পাওদলার কাদছ এক কছাট শ্হর 

কেদক এদসবছ। আবম আমার িািামা এিং কছাট ভাইদয়র সাদে এক  ়িপ়িো আয়েদনর 
চার কদির িাব়িদে োবক। আমার োে-ুবেবেমা আমাদের িাব়ি কেদক রাস্তার ওপাদর 

োদকন। আমাদের কিবশ্রভা  বিেযুত্ পুনডিযিহারদযা য উত্স কেদক আদস। আমরা প্রবে 

মাদস প্রায় 80 বকওয়াট বিেুযত্ িযিহার কদর োবক। 

আমার বপ্রয় খ্ােয হল মাছ খ্াওয়া। কযদহেু আমরা সমুদদ্রর উপকূদল োবক, আমার মা 

অদনক প্রকাদরর মাদছর পে িানাদে পাদরন। আমরা অনয প্রকাদরর মাংসও কখ্দয় োবক 

বকন্তু খু্ি কিবশ্ নয়। আবম েুগ্ধজাে পোেডও ভালিাবস (েুধ এিং বেম), বকন্তু আমরা 
প্রবে সপ্তাদহ কদয়কিার এটি কখ্দয় োবক। আমরা যা খ্াই কসই সমস্ত খ্ােযদ্রিয ব্রাবজল 

কেদক আদস। আমার মা আমাদের জনয োজা খ্াদেযর ককনাকাটা করদে অদনক সময় 
িযয় কদর োদকন। অদনক েল এিং শ্াকসব্জী!

আমাদের পবরিার প্রায়ই নেুন বজবনষ বকনদে পাদর না। যখ্ন বনোিই োর প্রদয়াজন হয়, েখ্নই আমরা ো বকবন। আমার 

িািা কা জ প়িদে ভালিাদসন, বকন্তু বেবন সপ্তাদহ একিার িা েুিার কপদয় োদকন। আমরা যেটা পাবর প্রায় সি বজবনষদকই 
পুনডিযিহারদযা য কদর েুবল। 

আবম কযখ্াদনই যাই কহাঁ দট যাই। সকাদল, আবম আমার কছাট ভাইদয়র সাদে সু্কদল যাই। আমার মা কহাঁ দট কাদজ যান এিং আমার 

িািা িাদস যান। ব্রাবজবলয়াদে আমাদের পবরিাদরর সাদে সািাে িযবেে আমরা সাধারর্েঃ বিমাদন কদর ককাোও যাই না, কসটি 

কদয়ক িছর পর পর হদে পাদর।

যখ্ন আমার হাদে অবেবরক্ত সময় োদক, আবম আমার িনু্ধিান্ধি এিং পবরিাদরর 
সাদে সময় কাটাদে ভালিাবস। আবম সমুদদ্রর পাদ়ি ভ্রমর্ করদে এিং মাদয়র সাদে 

িাজার করদে ভালিাবস।
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অ্যাবিনয়ন

িয়সঃ 6

কেশ্ঃ ইোবল 

আমার নাম অযাবিদয়ন এিং আবম ইোবল কেদক এদসবছ। আবম আমার 

মা, িািা এিং েুই ভাই (একজন ি়ি, আদরকজন কছাট) 1980 সাল 
কেদক একটি ইাঁট দ্বারা বনবমডে স্বয়ংসমূ্পর্ড ভা়িা িাব়িদে োবক। আমাদের 

চারটি শ্যযাকি আদছ, একটি আমার জনয, অপরগুবল আমার েুই ভাই 

এিং িািা-মার জনয। শ্ীদে, আমাদের স্বয়ংসমূ্পর্ড ভা়িা িাব়িটি বিেুযত্ 
দ্বারা উষ্ণ করা হয়, আমরা এটিদক প্রায় 20° C-এর কাছাকাবছ রাবখ্। 

আমার পবরিার মাছ এিং মাংস কখ্দে ভালিাবস, প্রায় প্রবেবেনই রাদের 

খ্ািাদর কসগুবল অদনক পবরমাদর্ কখ্দয় োবক। আমরা বেম, েুধ এিংেুগ্ধজাে 

পোেড মাদে মাদে খ্াই। আমার মা এিং আবম িাজাদর কযদে ভালিাবস োই 

কিবশ্র ভা  কয খ্ােয আমরা খ্াই ো োজা এিং স্থানীয়ভাদি উত্পাবেে 
হয়। আমদের শ্হদরর কিবশ্র ভা  কলাদকরা কয পবরমার্ খ্ােয খ্ায়, আমরা 

প্রায় কসই একই পবরমার্ খ্ােয কখ্দয় োবক।

আমার ভাই এিং আবম সাধারর্েঃ আমাদের িাইদক কদর সু্কদল ব দয় োবক, শ্ীেকাল িযবেে যখ্ন খু্ি ঠাণ্ডা পদ়ি (েখ্ন 
আমার িািা-মা আমাদক বেদয় আদসন)। যবে আমার পুদরা পবরিাি ককাোও একদত্র যায়, আমরা একদত্র  াব়ি ভা়িা প্রকদল্পর 

অধীদন (প্রবে িছদর 3,000 বকবম)অেিা সিডজনীন যানিাহদন চদ়ি োবক (প্রবে িছদর প্রায় 80 বকবম)। 

আমার পবরিার ভ্রমর্ করদে ভালিাদস এিং আমরা সাধারর্েঃ অিেঃপদি একিার কদর ছুটীদে যাই। আমরা ইউদরাদপর অনযানয 

কেদশ্ ভ্রমর্ করদে ভালিাবস। আবম এখ্দনা পযডি কয কেশ্গুবল ভ্রমর্ কদরবছ োর মদধয আমার বপ্রয় কেশ্ হল ফ্রান্স। যখ্ন আমরা 
ভ্রমদর্ যাই েখ্ন আমরা  াব়িদে িা কিদন যািার কচষ্টা কবর।

সাপ্তাবহক ছুটির বেনগুবলদে আবম আমার িনু্ধিান্ধি এিং পবরিাদরর সাদে মজা উপদভা  করদে ভালিাবস। আমার িনু্ধরা এিং 
আবম একদত্র কখ্লা উপদভা  করদে পছন্দ কবর এিং যখ্ন আিহাওয়া ভাল োদক, পাদকড  কযদে পছন্দ কবর। আমার ভাইদয়রা 

েুটিল এিং অনযানয কখ্লাধূলা করদে ভালিাদস।

েদটা সূত্রঃhttps://www.flickr.com/photos/sleepyjeanie/6262137134/

http://www.flickr.com/photos/sleepyjeanie/6262137134/
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সরূ্ম

িয়স: 11 

কেশ্ঃ  ভারে 

আমার নাম সূযড এিং আবম ভারদের বেেী কেদক এদসবছ। আবম িাব়িদে 

আমার িািা-মা এিং োেুর সাদে িাস কবর। আবম একমাত্র সিান। বেদনর 
কিলায় আমার িািা-মা যখ্ন কাদজ যান আবম েখ্ন সু্কদল যাই। আমার 

মা বিশ্ববিেযালদয়র অধযাবপকা এিং আমার িািা একজন সেটওয়যার 

কপ্রাগ্রামার। আমাদের একটি কুকুর এিং একটি বি়িাল কপাষয বহসাদি 
রদয়দছ।

আমরা শ্হদর  ়িপ়িো িাব়িদে িসিাস কবর। ভারদের আিহাওয়া চরম 

মদনাভািাপন্ন হদয় োদক। সাধারর্েঃ বেেীদে কিশ্  রম পদ়ি, োই আমরা 
আমাদের িাব়িদক খু্ি কম কিদত্রই  রম রাখ্দে হয়, বকন্তু যখ্ন প্রদয়াজন 

পদ়ি, আমরা কয়লার িযিহার কবর। 

আমরা ককান প্রকাদরর মাংস খ্াই না এিং মাদে মাদে েুগ্ধজাে পোেড কখ্দয় 
োবক। আমরা কিবশ্র ভা  বেদনই ভাে, োল এিং শ্াকসব্জী খ্াই। আমার 

বপ্রয় খ্ািার হল কুলবে, যা হল এক বহমাবয়ে সুস্বােু বমষ্টান্ন, অদনকটা 
আইসক্রীদমর মে। 

সপ্তাহাবিক অিকাদশ্, অেিা সু্কদলর পদর ককান বেদন, আবম আমার িনু্ধিান্ধিদের সাদে কখ্লাধূলা করদে ভালিাবস। আমাদের 

বপ্রয় কখ্লা হল েুটিল িা বক্রদকট, েদি আবম আমার িািা-মা এিং োেুর সাদে কটবনস কখ্লদেও পছন্দ কবর।

আমাদের ককান  াব়ি কনই, বকন্তু শ্হদরর চারপাদশ্ যািার জনয টযাবি ভা়িা কবর। কখ্দনা কখ্দনা আমরা িাদসও যাই। আমার 

মাদক কাদজর জনয প্রায়ই িাইদর কযদে হয়, এিং আমরা অনযানয শ্হদর এিং বিদেদশ্ িছদর েইু অেিা বেনিার কি়িাদে যাই। 
আমরা প্রবে িছদর ছুটিদে যাই, কিবশ্র ভা  কিদত্র ভারদের অনযানয স্থাদন, েখ্ন আমরা কিদন চব়ি, বকন্তু কখ্দনা কখ্দনা 

বিমাদন চব়ি। 

েদটা সূত্রঃflickr.com/photos/worldbank/3492484806/

http://www.flickr.com/photos/worldbank/3492484806/
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পবরবশ্ষ্ট 5

প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে কযালকুদলটর

আপনার িাব়িদে ককান এক বচরাচবরে বেদন প্রবেটি বিভা  সম্পূর্ড করুন। একটি উপ-কযা েল কপদে প্রবেটি বিভাদ র উপ-
কযা েদলর পদয়ন্ট কযা  করুন এিং সারাংশ্ চাদটড  প্রবেটি উপ-কযা েল স্থানািবরে করুন। আপনার প্রার্ী-পবরদিশ্ সম্পবকড ে 
পেবচদির বহসাি করদে সম্পূর্ড কযা েদলর সাহাযয বনন। কযখ্ান কেদক  ৃহীে হদয়দছঃ টিবচং গ্রীন – বে বমেল ইয়াসড 

জনলর িযিহার 

প্রশ্ন উত্তর/পনয়ন্ট আিার 
নম্বর 

পনয়ন্ট র্া 
আবি 
িাাঁচানি
পাবর 

1. আমার েরর্া (িা স্নান) কযদকান বচরাচবরে
বেদন হয়ঃ

ককান েরর্া / স্নান কনই (0)

সংবিপ্ত উত্তর সপ্তাদহ 3-4 িার (25)

সং বি প্ত  ের র্া  বে দন  এক িা র  (50) 
েীর্ড েরর্া বেদন একিার (70)

প্রবে বেন একিাদরর কিবশ্ েরর্া (90)

2. আবম কশ্ৌচা াদর লাশ্ কবরঃ প্রবেিার আবম এটি িযিহার 
কবর (40) কখ্দনা কখ্দনা (20)

3. যখ্ন আবম আমার োাঁে মাবজঃ আবম জল খ্ুদল রাবখ্। (40)

আবম জল খ্দুল রাবখ্ না (0)

4. আমরা জল-সাশ্রয় কশ্ৌচা ার িযিহার কবর হযাাঁ (-20) না (0) 

5. আমরা বনচু-প্রিাদহর েরর্ার কহে িযিহার কবর হযাাঁ (-20) না (0) 

খািানরর িযিহার

জল িযিহানরর উপ-ভর্াগফলাঃ 

1. ককান এক বচরাচবরে বেদন, আবম খ্াইঃ বেদন একিদরর কিবশ্ মাংস (600) 
  বেদন একিার মাংস (400)

সপ্তাদহ িার েদুয়ক (300) বনরাবমশ্ (200) 
বনরাবমশ্াষী (150)

2. আমার সমস্ত খ্ােয স্থানীয়ভাদি তেবর হয়
অেিা তজি জােীয়

3. আবম আমার খ্ােয/শ্াকসব্জীর টুকদরা এিং
কখ্াসা বেদয় বমশ্র সার তেবর কবর।

হযাাঁ (-20) না (0)

হযাাঁ (-10) না (0)

4. আমার কিবশ্র ভা  খ্ােযই প্রবক্রয়াজাে। হযাাঁ (20) না (-20) 

5. আমার খ্াদেযর কম অংশ্ই পযাদকটজাে হদয় োদক। হযাাঁ (-20) না (0) 

6. ককান এক বচরাচবরে বেদন, আবম নষ্ট কবরঃ আমার ককান খ্ািার নয় (0) 
আমার খ্ািাদরর এক-চেুেডাংশ্ (25)

আমার খ্ািাদরর এক-েৃেীয়াংশ্(50) 

আমার খ্ািাদরর অদধডক (100)

র্ানিাহননর িযিহার
1. ককান এক বচরাচবরে বেদন, আবম ভ্রমর্ কবর যাদেঃ পাদয় কহাঁদট িা িাইদক

(0) 

খানেযর উপ-ভর্াগফলাঃ

 সরকাবর যানিাহন / সু্কল িাস (30)

কিসরকাবর  াব়ি; পলুকার (100) িয বক্ত ে 
 া ব়ি ; 1 জন (200)

2. আমাদের  াব়ির শ্বক্তর কাযডেিো হলs  30 মাইল/ যালদনর কিবশ্ (-50) 
24 - 30 মাইল/ যালন (50) 

17 - 23 মাইল/ যালন (100)

17 মাইল/ যালদনর কম (200)

! www.CTEnergyEducation.com ইনকালবজকযাল ফুট বপ্রন্ট  কযালকুনলটর !!! 
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প্রশ্ন উত্তর/পনয়ন্ট আিার 
নম্বর

পনয়ন্ট র্া 
আবি 
িাাঁচানি 
পাবর

3. ককান এক বচরাচবরে বেদন আবম  াব়িদে কয
সময় কাটাই ো হলঃ

4. ককান এক বচরাচবরে বেদন আবম কে
ি়ি  াব়িদে ভ্রমর্ কবর?

ককান সমদয় নয় (0)  আ ধ  র্ ন্টা র ক ম (40) আধ র্ন্টা 
কেদক 1 র্ন্টা (100)

1র্ন্টার কিবশ্ (200)

ককান  াব়ি নয় (-20) কছা ট  (50) মাোবর(100) 
ি়ি (SUV) (200)

5. আমাদের  াব়ি়়ি র রাস্তায়  াব়ি়়ি র সংখ্যা? ককান  াব়ি়়ি  নয় (-20)  চালক বপছু একটি  াব়ির কম
(0) 

  চালক বপছু একটি  াব়ি (50)

চালক বপছু 1টি  াব়ির কিবশ্ (100) 

চা লক  বপ ছু  2টি  াব়ির কিবশ্ (200)

6. প্রবে িছদর আবম কেিার বিমান
চব়ি?

আশ্রনয়র িযিহার

0 (0) 

1-2 (50)

2 –এর কিবশ্(100)

(আদ র পৃষ্ঠার 1 এিং 2 –এর পদয়ন্টগুবল মদন রাখ্ুন) 

র্ািায়ানির উপ-ভর্াগফলাঃ

1. আমার িাব়ি়়ি  হলঃ Sএকক িাব়ি ি়ি লদট (50) একক িাব়িদে কছাট 
লদট (শ্হর) (0)

Tবনদজর িাব়ি/সংযুক্ত িাব়ি (0) স্বয়ংসম্পরূ্ড িাব়ি (-50)

2. িাব়িদে যে কি আদছ (স্নানর্র নয়) োদক
িাব়িদে িসিাসকারী কলাক বেদয় ভা  করদল।

3. আমাদের একটি বদ্বেীয় িা অিকাদশ্র িাব়ি
আদছ যা প্রায়ই খ্াবল োদক।

1 কি প্রবে িযবক্তর জনয িা কম (-50) 1-2

কি প্রবেটি িযবক্তর জনয (0)

কি প্রবে িযবক্তর জনয (100)

3টি কদির কিবশ্ প্রবে িযবক্তর জনয (200) হযাাঁ
(200) না (0)

শবক্তর িযিহার
1. ঠাণ্ডা মাদস, আমাদের িাব়ির
োপমাত্রা োদকঃ

15oC-এর বনদচ (59oF) (-20)

আশ্রনয়র উপ-ভর্াগফলাঃ 

2. আমরা িাইদর কাপ়ি শুকাই িা র্দরর
বভেদরর োদক।

3. আমরা এক শ্বক্ত-সাশ্রয়কারী
করবফ্রজাদরটদরর িযিহার কবর।

4. আমাদের একটি বদ্বেীয় করবফ্রজাদরটর / বফ্র জ
আ দছ ।

5. আমরা 5টি িা আদরা কমপযাক্ট
লুদরাদসন্ট আদলার িাল্ব িযিহার কবর।
6. আবম আদলা, কবম্পউটার, এিং কটবলবভসন িন্ধ
রাবখ্ যখ্ন কসগুবলর িযিহার হয় না।য়।

15 কেদক 18 oC (59 কেদক 64 oF ) (50)

19 কেদক 22 oC (66 কেদক 71 oF ) (100)

22 oC (71 oF) িা আদরা (150)

সিসময় (-50) কখ্দনা কখ্দনা (20) কখ্দনাই না
(60) 

হযাাঁ (-50) না (50)

হযাাঁ (100) না (0)

হযাাঁ (-50) না (100)

হযাাঁ (0) না (50)

7. ঠাণ্ডা রাখ্দে, আবম িযিহার কবরঃ এয়ার কবণ্ডশ্বনং  াব়ি (50)

এয়ার কবণ্ডশ্বনং: িাব়ি (100)

ইদলকবিক েযান (-10) বকছুই নয় (-50) 

8. আমার জামাকাপদ়ির ওয়াসার হল একটিঃ উচ্চ ভার(100)  সামদনর ভার (50) 

লদরামযাট (25)

শবক্ত িযিহানরর উপ-ভর্াগফলাঃ
পনয়ন্ট র্া আবি 
িাাঁচানি পাবর 
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প্রশ্ন উত্তর/পনয়ন্ট আিার 
নম্বর 

ভপাষানকর িযিহার
1. আবম আমার কপাষাক করাজ িেলাই এিং
এটি লবরদে বেই।

2. আবম কয কপাষাক বনদজ ককাঁ দচবছ িা স্ত্রী
কদরবছ ো পদরবছ।
3. আমার কপাষাদকর এক-চেুেডাংশ্
(িা কিবশ্) হাদে তেরী িা পরুাদনা। 

4. আমার প্রবেটি কপাষাক প্রবে
িছদর নেুন ককনা হয়।

. 

5. আবম কযই কপাষাকগুবল আর পবর না, কসগুবল
স্থানীয় বমেিযবয় কোকাদন বেদয় কেই।

হযাাঁ (80) না (0)

হযাাঁ (-20)  না  (0)

হযাাঁ (-20)  না  (0)

হযাাঁ (200) না (0)

হযাাঁ (-50) না (100) 

6. আবম আমার
ওয়ারদিাদির কখ্দনা

% কপাষাক 
কখ্দনা পবর 
না। 

 25% এর কম(25) 50% (50) 75% 

(75) 

75%এর কিবশ্ (100)

7. আবম প্রবে
িছদর নেুন
জদুো কজা়িা 
বকবন।

0-1 (0) 2 কেদক 3 (20) 4 কেদক 6 (60) 7 িা
কিবশ্ (90)

ভপাষানকর উপ-ভর্াগফলাঃ 

ভর্ িস্তু আবি িযিহার কবর
1. আমার সমস্ত আিজড না আজ কেদক আবম
রাখ্দে পাবর এদেঃ

2. আবম আমার কা জ, কযান, কাাঁচ এিং
প্লাবিক পুনডিযিহারদযা য করদে পাবর।

3. আবম িাইদর ছুদ়ি কেলার কেদক  এগুবলর
পুনরায় িযিহার কবর।

4. আবম কেদল কেিার পবরিদেড  বজবনষপত্র সারাই
কবর।

5. আবম যেটা সিি কেলার মে িস্তুগুবলর কম
িযিহার কবর।

6. যখ্নই পাবর আবম পনুরায় চাজড  কেিার
িযাটারীর িযিহার কবর।

7. আমার িাব়িদে আমাদের অদনক সংখ্যায় __

ইদলকিবনকস্ িস্তু আদছ? (কবম্পউটার, টিবভ, 

বিবরও,VCR, DVD, X িাি, ক ম িয়, ইেযাবে)।

জদুোর িাি (20) কছাট আিজড নার কযান (60) রান্নার্দরর 
আিজড নার কযান (200) আজদক ককান আিজড না তেবর হয় 
বন! (-50) 

হযাাঁ (-100)  না  (0)

হযাাঁ (-20) না (0)

হযাাঁ (-20) না (0)

হযাাঁ (-50) না (60)

হযাাঁ (-30)  না  (0)

0-5 (25) 5-10 (75)  10-15 (100) 15-এর কেদক কিবশ্ (200)

8. বচরাচবরে বক্রকদমডর জনয কে সরঞ্জাদমর
প্রদয়াজন হয়? অ দন ক  =কনৌকা, কস্না দমা িা ই ল ,
ো টড  িা ই ক ,  খ্ু ি  কছা ট  সু্ক টা র ,  
িা ই সা ই দক ল  ক রা )

ককানটাই নয় (0)  খ্ু ি ই  ক ম  (20) বকছুটা (60)  অ দন ক  (80)

িস্তুর উপ-ভর্াগফলাঃ

http://www.ctenergyeducation.com/
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Take action and learn more: 

www.tenpercentchallenge.org 

www.climatechange.gc.ca/onetonne/engli 

sh/index.asp 

www.myfootprint.org/ 

www.rprogress.org/newpubs/2004 

footprintnations2004.pdf 

Complete an online Ecological 

Footprint calculator: 

http://www.myfootprint.org/ 

! How did the online calculation 

differ from your paper 

calculation? 
! Which calculator do you feel, 

portrays your lifestyle more 
accurately? Why? 

! What items would you value 

differently in the paper 

calculator? Would revaluing 

those numbers affect other 

people’s Calculation? 

! Make a commitment to 

reducing your Ecological 

footprint! 

Updated 7/25/08 

পৃবেিীিযাপী প্রবেটি িযবক্তর জনয জীিবিেযা সংক্রাি 
উত্পন্নকারী 4.7 একর উপলি আদছ, এিং এর মদধয 
অনযানয  াছপালা এিং জীিজন্তু অিডভুক্ত হয় বন। 

বকছু  ়িপ়িো পেবচিঃ 
আদমবরকাঃ 24 একর
কানাোঃ  22 একর
ইোবলঃ 9 একর
পাবকস্তানঃ 2 একদরর কম 

সারাংশ 
প্রবেটি বিভা  কেদক আপনার উপ-কযা েলগুবলদক স্থানাির করুন এিং সম্পরূ্ড 
কযা েল কপদে োদের একদত্র যুক্ত করুন।

জদলর িযিহার

খ্ািাদরর িযিহার

যানিাহদনর িযিহার

আশ্রদয়র িযিহার

শ্বক্তর িযিহার

কপাষাদকর িযিহার

িস্তু যা আবম িযিহার কবর

সম্পণূম ভর্াগফল ÷ 350 = পবৃর্িী

যবে প্রদেযদক আবম কযমন কদর োবক কেমন কদর িাাঁচে, পৃবেিীর জনসাধারদর্র জনয 
সহনীয় করদে আমাদের উপদরাক্ত সংখ্যার পবৃেিীর প্রদয়াজন হদি।

চানটম র ভশষ কলাি িযিহার করুন।আপনার উত্তনরর বেনক নজর বেন।পনয়ন্ট িাাঁচািার জনয 
আপনার বক আর বক ু করার আন ? ভর্ প নয় ন্ট গু বল আ প বন  িাাঁ চা নি  পা নর ন ,  
ভস গু বল নি  ো গ  বে ন । আপবন আপনার জীিনশশবলর পবরিিম ননর সাহানর্য কিগুবল 
“গ্রহ” (প্রবিটির জনয 350 পনয়ন্ট)  িাাঁচানি পানরন?

http://www.ctenergyeducation.com/
http://www.tenpercentchallenge.org/
http://www.climatechange.gc.ca/onetonne/engli
http://www.myfootprint.org/
http://www.rprogress.org/newpubs/2004
http://www.myfootprint.org/
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