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 গান্তিকা এবং ইিুন্তিকেফ-

এর শুকেচ্ছা দূত

শান্তি কাহাকক বকে? 

ন্সিষয়  
েমাজ ন্তবদযা, িাগন্তরকত্ব, ন্তিএেএইচ ই

ন্সিক্ষার উদ্দেিয: 
• শান্তি শব্দটির েংজ্ঞা খুকজ ন্তির্ণি করা

• ববন্তশষ্ট, শমণ ও প্রতীক েম্বকে অিুেোি ককর শান্তিিূর্ণ 
ন্তিিাকোি ন্তচন্তিত করার উিাি ন্তিরুিি করা

• শ্রের্ীকক্ষ িন্তরকবশ এবং তাহার বাইকর তাকদর
চান্তরিাকশ শান্তি অিেুণ ক্ত করার উিাি ন্তির্ণারর্ কর

পাঠ-এর প্রস্তুন্সি: 
• িন্তরন্তশষ্ট 1 িড়

• শাি এবং অশাি িন্তরন্তিন্ততর ফক াগ্রাফ শ্র াগাড়
কর – শ্র গুন্তেকক শ্রতামার ছাত্ররান্তচন্তিত করকত
িারকব |

• বই বা ওএবোই  শ্রতামার ছাত্রকদর হাকতর কাকছ
থাকা শুন্তিন্তিত কর াকত তারা শান্তিকমীকদর
ন্তবষকি ন্তবকশষ অিেুোি করকত িাকর বা
িন্তরন্তশকষ ন্তেন্তখত তথ্ি শ্রছকি ন্তিকত িাকর |

ন্সিক্ষদ্দের েরন্ীয় 
এই িাঠগুন্তে কতগুকো স্পশণকাতর েমেযা/ন্তবষি 
তুকে র্রকছ | ছাত্রকদর অন্তেমত ও 
প্রকিাজিীিতা ন্তবষকি ন্তশক্ষককদর ন্তচিা-োবিা 
করা দরকার | িন্তরন্তশষ্ট 1 শ্রদখ | 

শ্রমা  েমি : 

60 
ন্তমন্তি 

বিেেীমা :: 

8-11 
বছর 



শান্তি কাহাকক বকে?| P2 

ন্তশক্ষা কা ণয 
শাি এবং অশাি িন্তরন্তিন্ততর কতগুন্তে ফক াগ্রাফ শ্র াগাড় কর,  থা: প্রাথণিা, বেু-বােব, ন্তচত্কার করকত থাকা বা 
মারমুন্তখ শ্রোকজি, ন্তবশাে শান্তিিূর্ণ শ্রশাো াত্রা,  যাঙ্ক, িুন্তেকশর েকে প্রন্ততবাদ| ছন্তবগুন্তে েকম্বদিন্তশতার েহ বাছাই 
করা দরকার | 

ছন্তবগুন্তে ছাত্রকদর শ্রদন্তখকি তাকদর বে প্রন্ততটি ছন্তব শ্রদকখ  া মকি হকচ্ছ তা 1-3 শকব্দ ন্তেখকত | ছাত্রকদর বে প্রন্ততটি 
ছন্তব ন্তক মকি করাি তা িাকশর েেীর েকে আকোচিা করার ির, অন্ি েককের েকে মত ন্তবন্তিমি করকত |  াকত 
শ্রেিীর েককে িরস্তকরর র্ারর্া েম্বকে অবন্তহত হকত িাকর | 

শ্র  েব শাি অথবা অশাি িন্তরকবশ বর্ণিা ককর, শ্রেগুন্তের ওিকর ছাত্রকদর িজর ন্তদত বে এবং প্রশ্ন কর – এই অশাি 
িন্তরকবশ বা েংঘাতিূর্ণ িন্তরকবশ ন্তকোকব েনৃ্তষ্ট হে  বকে শ্রতামার মকি হি?   

এই িাকঠর ন্তবষি এবং উকেশয উিিািি কর 

ন্তশক্ষা কা ণয 

িান্সি োহাদ্দে িদ্দে? 

ছাত্রকদর ন্তজজ্ঞাো কর শান্তির শকব্দর শ্রকাি েজ্ঞাটিকক েঠিক  বকে তারা মকি ককর বা অন্তেন্ন বকে ন্তচিা 
ককর | 

• “অেুন্তবর্া বা দনু্তিিা শ্রথকক মুন্তক্ত”

• “মািন্তেক আকবকগর শাি হওিার অিুেূন্তত”

• “শ্র  েমি  ুদ্ধ শ্রিই বা  ুদ্ধ শ্রশষ হকি শ্রগকছ”

ছাত্ররা িান্সির ির্ণন্া ন্সেভাদ্দি েরদ্দি? 

ন্তিম্নন্তেন্তখত প্রশ্ন ককর ছাত্রকদর র্ারর্ার উন্নন্তত করকত োহা য কর | 

• শন্তি ন্তক ন্তেন্ন শ্রোককর ককছ ন্তেন্ন বস্তু হকত িাকর? এমি া ন্তকোকব হি?

• আমরা েংঘাতকক ন্তকোকব োমাে শ্রদব? েংঘাত োমাে শ্রদওিার শান্তিিূর্ণ উিাি ন্তক?

• আমরা  ন্তক শান্তি আমাকদর ন্তেতকর িা বাইকর অিুেব কন্তর? হিত উেি?

ছাত্রকদর কথা িা বকে োবকত ককিক ন্তমন্তি  েমি দাও | তারির তাকদর অিুেুন্ততর ন্তবষি প্রশ্ন কর | 
ছাত্রকদর বো কথা ও প্রকান্তশত র্ারিার ককিকটি মূখয শব্দ শ্রবাকডণ  বা ন্তিি চা ণ -এ শ্রেখ |. 

শান্তি বযাখযা েম্ভকে আকরা শ্রবন্তশ জািার জিয শ্রছা  অিোইি প্রবেটি িড়: 
http://www.international-alert.org/what-peace. 
 াকদর কাকছ ইণ্টারকি  উিেব্ধ িি তাকদর জিয েংন্তক্ষত ন্তববরর্ তোি শ্রদওিা হে |(িন্তরন্তষষ্ট 2) 

5 
 ন্তমন্তি 

10 
ন্তমন্তি 

http://www.international-alert.org/what-peace
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িৃথকীকরর্ এবং ন্তবকল্প 

এই িাঠ  ন্তদ 11 বছর বা তারকচকি শ্রবন্তষ বিকের ন্তশশুকদর শ্রদওিা হি, তাহকে ন্তবশ্বজিীি মািবান্তর্কার শ্রঘাষর্ার এই 
অংশ ুকু জািাও: 

“মািবজান্ততর প্রকতযককর ম ণযাদা ও েমাি অন্তর্কার, একি শ্রিওিাই হে এই ন্তবকশ্ব মুন্তক্ত, িযািন্তবচার ও শান্তির মেূন্তেন্তি 
|” 

ছত্রকদর বে – এই কথাগুন্তের অথণ েম্ভকে ন্তচিা ককর আোি-আকোচিা করকত | 

তারির এই আকোচিা শান্তিকমীকদর কা ণযিকমর েকে শ্রজাড়া শ্র কত িাকর: িন্তরন্তশষ্ট 2-শ্রত থাকা েকে কমীকদর শ্র 
শ্ররখান্তচত্র আকছ তা মািবান্তর্কার েম্বেীি | 

ন্তশক্ষা কা ণয 

িান্সিেমীদ্দের ন্সিষয় গদ্দিষর্া 

ছাত্রকদর ন্ততি বা চার জকির দকে োগ ককর দাও | বযাকগ রাখা শান্তিকমীকদেণ মাি প্রন্ততটি দেকক বার করকত বে বা 
প্রন্ততটি দকের জিয একজি েন্তিি কমী ন্তির্ণারর্ কর | উদাহরর্ স্বরুি শ্র েব িাম থাককব – কন্তরম ওিােন্তফ, 
শ্রেইমাহ  শ্রবাই, মহাত্মা গােী, মাোো ইিুকোফ াই এবং শ্রিেশি মাকেো 

ছাত্রকদর দে শ্রকমি োকব গঠিত হকব শ্রেকব শ্রদকখা | 

িন্তরন্তশষ্ট 3-এর ন্তবষিবস্তু তাকদর জািাও ন্তকম্বা তাকদর বে িন্তরন্তশষ্ট 4-এ শ্রদওিা শ্র াগেূত্র অিুশাকর অন্তর্ক গকবষর্া 
করকত | 

প্রােন্তেক মকি করকে অিয শান্তিকমীর িাম (িন্তরন্তশষ্ট 4) ন্তদকত িার | মকি শ্ররখ শ্রকাি শ্রকাি কমীকক জাতীি বা 
িািীি রাজনিন্ততক মকিকরা শ্র কত িাকরএবং তাকদর িাম বাছাই েজকে করকত হকব | 

চাত্রকদর একটি ককর ফদণ শ্রমা া কাগজ বা শ্রিাষ্টার শ্রবাডণ  এবং ন্তকছু শ্রেখার েরঞ্জাম দাও | ও ই আকদােন্কারীর 
েম্বকে গুরুত্বিূর্ণ তথয ন্ততন্তি ন্তক জিয আকদােি ককরন্তছকেি ন্তেকখ প্রচার িত্র বতরী করকত বে | ছাত্রকদর বে ও ই 
আকোেিকারীর ছন্তব চািকত বা আঁককত | 

ছাত্রকদর এই েব ন্তবষি িজর ন্তদকত বে: 

• শ্রতামার শন্তি আকোেিকারী শ্রক? তাঁর িাম ন্তক? তঁরা শ্রকাি শ্রদকশর শ্রোক?

• তাঁকদর ন্তক উকেশয ন্তছে বা আকছ?

• তাঁরা ন্তকককর তাকদর েকক্ষ শ্রিৌকছন্তছকেি বা শ্রিৌচঃআকত শ্রচষ্টা ককরন্তছকেি?

• তাঁকদর িন্থা ন্তক শান্তিিূর্ণ ন্তছে বা আকছ?

• তাকদর ন্তক ববন্তশষ্টযেমূহ আকছ বা ন্তছে?

20 
  ন্তমন্তি 

িৃথকীকরর্ এবং ন্তবকল্প 

ন্তকইছু ছাকত্রর িকক্ষন্তবন্তেন্ন শান্তি আকোের্কারীকদর উির ন্তবকশষ অিুেোি কারা জটিে শ্রহত িাকর | এর ন্তবকল্প এক বা 
দজুি আকদােিকারীকদর উিকর দনৃ্তষ্ট শ্ররকখ শ্রের্ীর েককে তাকদর ন্তবষি অিেুোি করা | 
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ন্তশক্ষা কা ণয 

উপস্থাপন্া 

10 
  ন্তমন্তি 

প্রন্ততটি দেকক 1-2 ন্তমন্তি  েমি দাও শ্র  েমি তারা তাকদর প্রচারিত্র এবং এ াবত্  া ন্তশকখকষ তা শ্রের্ীর অন্ি চাত্রকদর েকে 
ন্তবন্তিমি করকত িাকর | প্রচারিত্র িা িকড় তাকদর জ্ঞাি অিয উিাি, ( থা ছন্তব এঁকক) প্রকাশ করকতচাত্রকদেণ উত্োহ দাও | 
উিিািকির েমি ছাত্ররা  াকত গত্বাঁর্া ছককর ব্যিবহার িাককর শ্রেকথা তাকদর মকি কন্তরকি দাও | 

প্রন্ততটি দকের উিিাির্ শ্রশষ হকে, শ্র গুন্তে একান্তর্ক শ্রেগুন্তে েম্বকে আকোচিা করকব | আকদােিকারীকদর চন্তরকত্র ন্তক গুর্ ও ববন্তশষ্ট 
ন্তছে? ও ই চান্তরন্তত্রক শ্রকাি গুি তুন্তম আিিাকত চাও?  ন্তদ চাও শ্রকািটি এবং শ্রকি? 

ন্তশক্ষা কা ণয 
ছাত্রদ্দের িান্সির েজ্ঞা 

10 
 ন্তমন্তি 

ছাত্রকদর প্রকতযককক একটি ইিকডক্স কাডণ  দাও এবং তার ন্তিজস্ব শান্তির েজ্ঞা ন্তেখকত বে |  ন্তদ শকব্দ প্রকাশ করকত িা িাকর তাহকে 
তার োবিাকক ছন্তব এঁকক শ্রদখাকত বে | 

ছাত্রকদর কাছকথকক কাডণ গুন্তে ন্তিকি এে( ন্তদ িা চাি ছাত্ররা তাকদর িাম কাকডণ  িাও ন্তেখকত িাকর) | এগুন্তের মর্য শ্রথকক ন্তকছু ন্তকছু 
উচ্চস্বকর িড় বা শ্রেিীর েকেকক শ্রদখাও | 

শ্র  কাকডণ  েজ্ঞা প্রকাকশ ন্তেন্নতা আকছ, শ্রেগুন্তে শ্রবকছ ন্তিকত শ্রচষ্টা কর | 

িৃথকীকরর্ এবং ন্তবকল্প 

অল্প বিে বা স্বল্প বুন্তদ্ধ ছাত্রকদর জিয কতগুন্তে ছন্তব, শব্দ ও শব্দেিন্তি বতরী ককর ন্তদকত িার | শ্র গুন্তে শ্রথকক তারা 
তাকদর র্ারর্া প্রকাকশ ব্য বহার করকত িারকব | 

শ্র মি শান্তি –  খি েককে েুখী,  খি শ্রোককরা মারামান্তর ককর িা | 

শ্রিা ণ  কাদণগুন্তে শ্রেিীকক্ষয প্রদশণিীর জন্ি বযবহার করাক কত িাকর | ছাত্ররা এই উিেকক্ষউন্তক্ত বা বার্ী, ন্তচত্র অথবা কন্তবতা 
 া দ্বারা শন্তি এবং শান্তির প্রকিাজন্তিিতা বন্তর্ণত ককর | এটিকক একটি শ্রহামওআকণ -এর কাকজ োগাকিা শ্র কত িাকর | 

এর দ্বারা অিযািয ছাত্ররা বা শ্রের্ী ককক্ষ শ্রকাি আগন্তুক জািকত িারকব, এখাকি ন্তক িাঠ বা আকোচিা করা 
হকচ্ছ | 
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ন্তশক্ষা কা ণয 

শ্রেন্ীেক্ষ আদ্দোচন্া 

5
 ন্তমন্তি 

• আজ আমরা ন্তক ন্তশখোম  া শ্রেিীককক্ষর মকর্য আমাকদর আচরর্ ও বেুকদর েকে বযবহার িােক  ন্তদকত িাকর?

• িৃন্তথবীী্কক অন্তর্কতর শান্তিিূর্ণ করার জিয আমাকদর অবদাি ন্তক হকত িাকর?

ছাত্রকদর এক এক েহক াঈর েকে আকোচিা করকত বে তারির ককিকজিকক শ্রডকক শ্রেিীর অিযেকেকক তাকদেণ ন্তচিাোবিা জািাকত 
বে | ছাত্রকদর অন্ততোমািয কাজও িৃন্তথবীকক অন্তর্ক শান্তিিূর্ণ করার প্রন্তিিাকক োহা য করকত িাকর একথা তাকদর োেোকব শ্রবাঝাও 
| 

 ন্তবস্তান্তরত ন্তিিাকোকির জিয িন্তরন্তশষ্ট 5 শ্রদখ | 

িৃথকীকরর্ এবং ন্তবকল্প 

 অিয উিাকি, ছাত্রকদর ও ই প্রশ্নগুন্তের উির ন্তেখকত বে, িন্তরক্ষা ককর িাও শ্র মি েমস্ত ছাত্ররাই এই িাক র মূের্ারর্ গ্রহর্ 
করকত িাকর | 

ন্সিেিযাপী েদ্দক্ষর জন্য িযিস্থা গ্রহন্ 
একজি ন্তশক্ষান্তবদ ন্তহোকব আিিার শ্রে ক্ষমতা আকছ  াকত ছাত্রকদর 
ইন্ততবাচক শন্তক্তকক েঠিক গন্ততিথ ন্তদকত েক্ষম এবং তাকদর ন্তবশ্বাে 
করাকিা শ্র  তারা অেহাি িি, িন্তরবতণ ি অবেম্ভান্তব তারা তাকক 
এন্তগকি ন্তিকত িাকর |  

িন্তরবতণ কির জিয িকশা “I Can” সু্কে প্রন্ততদ্বী্ন্তিতা ন্তশশুকদর িদকক্ষি 
ন্তিকত আমন্ত্রি জািাি এবং েমগ্র ন্তবকশ্বর ন্তশশুকদর োকথ শ্রেটি োগ ককর 
শ্রিি |. 

আরম্ভ করার জিয www.dfcworld.com শ্রদখ | 

িন্তরবতণ ি িাকঠর গুচ্ছ-এর িকশা বা অল্প বিন্তে শ্রছকেকমকিরা ন্তিকজরা 
িদকক্ষি শ্রিওিার জিয একক িরামশণ গুচ্ছ  
ডাউিকোড করকত শ্রদখ visit 
www.globalgoals.org/ worldslargestlesson 

http://www.globalgoals.org/
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এই িাকঠর অিুশীেি চাত্রকদর িিাতি  ও অন্তেজ্ঞতার কথা মকি শ্ররকখ েংকবদিশীে হকি করকত হকব | ছাত্রকদর শ্র ি মকি হি 
শ্রের্ীকক্ষ তাকদর ন্তচিা োবিা এমিন্তক অন্তেজ্ঞতার কথা ন্তিন্তিত োকব আকোচিা করার জায়্গা | ন্তকছু ছাত্র – শ্রকাি শ্রকাি 
আকোচিাি অংশগ্রহর্ করকত অন্তিচ্ছকু হকত িাকর | শ্রেকক্ষকত্র তাকদর অন্তিচ্ছাকক েম্মাি করা দরকার | শ্রের্ীকক্ষ শ্রকাি ন্তববাদীি 
ন্তবষি আকোচিা করার জিয িরামশণিেী হকত োহা য ন্তিকত িাকরি | 

Oxfam UK’s এর Teaching Controversial Issues - র উিকর িথন্তিকদণ ন্তশকা 
https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Teacher%20Support/Free%20Guides/teaching_controversial_ 
issues.ashx 

The Historical Association’s এর Teaching Emotive and Controversial History - র উিকর িথন্তিকদণ ন্তশকা 
http://globaldimension.org.uk/resources/item/1522 

অকিক ন্তশক্ষক Philosophy for Children -এর শ্রকৌশে এপ্রকার আকোচিা োমোকিার জিয প্রকিাজিীি মকি ককরি | আরও 
িড়কত িাকরি 
http://globaldimension.org.uk/news/item/13650 

http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Teacher%20Support/Free%20Guides/teaching_controversial_
http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Teacher%20Support/Free%20Guides/teaching_controversial_
http://globaldimension.org.uk/resources/item/1522
http://globaldimension.org.uk/news/item/13650
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িান্সি োহাদ্দে িদ্দে? 

ন্তবন্তেন্ন প্রকাকর ’শান্তি’ বর্ণিা করাক কতিাকর | েমি িৃন্তথবীকক িজকর শ্ররকখ বেকে, বেকত হি শান্তি তখি ই আকে িখি 
েকে ন্তববাদ মারামান্তর িা ককর শ্রম াি  াি এবং জীবি বশন্তের উন্নন্তত হি | 

www.international-alert.org মকত, 

“শান্তি আকছ তখি ই  খি:  

• েককে ন্তিন্তিকি, ন্তিেণ কি, ন্তিরািকদ শ্রবঁকচথাককত িাকর এবং শ্রকাি রকম ন্তহংোকাে আইি ককর বা প্রকিান্তগক
োকব েহয করা হি িা |

• আইকির শ্রচাকখ েককে েমাি – ন্তবচার ব্যিবিাি েককের ন্তবশ্বাে থাকক, জিোর্ারকির অন্তর্কার রক্ষার জিয
িকথাি ুক্ত আইি কা ণকারী থাকক |

• েককেই রাজনিন্ততক ন্তিস্পন্তি গ্রহকি অংশীদার হকত িাকর এবং শরকার জিোর্ারকির কাকছ উিরদািী থাকক |

• েককের েুি জীবির্ারকির শ্রমৌন্তেক প্রকিাজিীি বস্তু  থা – খাদয, িািীিজে, আেয়্িে, ন্তশক্ষা, স্বািযকেবা েহকজ শ্রিকত িাকর
|

• ন্তেে, জান্ততেিা অথবা িন্তরচকির অিয শ্র  শ্রকািও ববন্তশষ্টয ন্তিন্তবণকশকষ েককের কাজ করার এবং জীন্তবকা অজণ ি
করার েমাি েুক াগ থাকক।“

েমাদ্দোচন্ামূেে ন্সচিাভািন্ার প্রশ্ন: 

1. শান্তি আমাকদর কাকছ গুরুত্বিূর্ণ শ্রকি?

2. শান্তি িা থাককে, িনৃ্তথবীকক শ্রকমি শ্রদখাকব? এনক রকম থাককব িা ন্তেন্ন রককমর হকব?

3. শান্তি-র অথণ শ্রতামার কাকছ ন্তক?

4. এখাকি শান্তি-র শ্র  েজ্ঞা শ্রদওিা হকিকছ তার োকথ শ্রতামার শ্রোিা মািন্তবক অন্তর্কাকর ন্তমে শ্রকাথাি?

উত্ে : http://www.international-alert.org/what-peace 

http://www.international-alert.org/what-peace
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শান্তিকমী – কান্তেম ওিােন্তফ 
োন্সেম ওয়াোন্সফ শ্রে? 

ন্তবখযাত ইরান্তক জাতীি ন্তেম্ফন্তি অককণ ষ্ট্রা-এর িন্তরচােক, ন্ত ন্তি 
প্রকাকশয মািবতার ন্তবরুদ্ধাচরর্ করার জকিয েন্ত্রােী এবং 
জিোর্ারর্কক আকবদি করার জিযএকটি গাড়ী শ্রবামা ন্তবকফারকর্র 
ঘ িািকে তাঁর শ্রবহাো বাদয ন্ত্র বান্তজকি ন্তছকেি | ন্ততন্তি তাঁর 
ন্তশল্পকোর মার্যকম শান্তি িািি ককরন্তছকেি | 

োন্সেম ওয়াা্োন্সফ ন্সে েদ্দরন্সছদ্দেন্? 

কন্তরম ওিাোন্তফ েমগ্র বাগদাদ জকুড় ন্তবফরকর্র ঘ িািকে উিন্তিত 
হকতি | আিমকির ন্তকছু ঘণ্টা িকরই শ্রর্াঁিা ও র্ংশস্তুকির মকর্য কাে 
েু  জযাকক  িকর, চুে শ্র কি ন্তিছকি আঁচড ন্তদকি বকে, ওিাকক তাঁর 
শ্রবহাো বাদয ন্ত্র বাজাকত শ্রদখা  াি | ওিার জিয, েেীত এবং 
িাকির এই েমন্বি, প্রন্ততকরাকর্র একটি প্রী্কার হকি উকঠকছ | 

“জিোর্ারর্  া ন্তকছু ন্তেন্ন মকি ককর, আমাকদর িাল্টা েড়াইএর 
একটি িছদ রকিকছ |” ওিাোন্তফ বকেি, “আমরা শুর্ু আেন্ন 
ন্তিিন্ততর কাকছ এইোকব শ্রকাি কাজ িা ককর অত্মেমিণর্ করকত িান্তর 
িা | ন্তকন্তু আন্তম মকি কন্তর এটি একটি েবার জিয জিজাগরর্ শ্রবকছ 
শ্রিওিার ন্তকোকব শ্রবঁকচ থাী্ককত হকব িান্তক োকব মৃতুয হকব তাহা ন্তির 
করা |” 
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শান্তিকমী –শ্রেইমা শ্রবান্তি 
শ্রেইমা শ্রিান্সয় শ্রে? 

 শ্রেইমা শ্রবান্তি একটি িারীকদর শান্তি আকদােকির শ্রিতৃত্ব শ্রিওিার 
কাকজর জিয 2011 োকে শ্রিাকবে শান্তি িুরস্কার োে ককরি  া 
2003 োকে োইকবন্তরিার 2ি গৃহ দু্ধর েমান্তি ঘ াি | গহৃ ুদ্ধর 
একটি  ুদ্ধ  া একটি শ্রদকশর মকর্য দটুি দকের মকদ্ধ েংঘাত শ্রক 
বকে | 

শ্রেইমা 1972 োকে শ্রকন্দ্রীি োইকবন্তরিার জন্মগ্রহর্ ককরি |  খি 
প্রথম গৃহ ুদ্ধ আরম্ভ হি, তখি ন্ততন্তি তা~ম্র বাব এবং শ্রবাকিকদর 
েকে োইকবন্তরিার রাজর্ািী মিকরান্তেিাকত থাককতি | ন্ততন্তি 
িন্তরস্কার োকব মকিকরকখকছি  খি প্রথম োইকবন্তরিাি গৃহ ুদ্ধ 
আরম্ভ হকিন্তছে | “ হঠাৎ জেুাই মাকের এক েকাকে, অন্তম 
ঘুমকথকক 17 শ্রত উকঠ, ডাক্তার হওিার স্বপ্ন ন্তিকি ইিুন্তিোন্তেণটি 
 ান্তচ্ছোম, তখি েঘআইকির েূত্রিাত হি |” 

শ্রেইমা শ্রিান্সয় ন্সে েদ্দরন্সছদ্দেন্? 

োইকবন্তরিািকদর উিকর  ুকদ্ধর প্রোব শ্রদকখ, ন্ততন্তি প্রাক্তি ন্তশশু বেন্তিককদর মািন্তেক আঘাত িরামশণ ন্তচন্তকত্োর জিয 
প্রন্তশক্ষর্ শ্রিওিার ন্তেদ্ধাি শ্রিি | এক মািন্তেক আঘাত িরামশণদাতা  ুকদ্ধ, ন্তহংশা এবং চরম িন্তরন্তিন্ততকত আিাি 
মািুষজকদর শ্রেই অন্তেজ্ঞতা শ্রথকক শ্রবন্তরকি আোর জিয োহা য করকত িাকর | 

ন্ততন্তি েহক ান্তগ ন্তিষ্টাি মন্তহোকদর শান্তির জিয িদকক্ষি ন্তিকত েংগঠিত ককরি | ন্ততন্তি তারির মেুন্তেম মন্তহোকদর 
োকথ কাজ ককর, দইু শ্রগান্তিকক প্রথম বার একন্তত্রত ককরি | 

শ্রেইমা এই দকের মখূিাত্র ন্তছকেি এবং মন্তহোকদর ন্তিকি দীঘণ েিাহ বযািী জি ন্তবকক্ষাকের শ্রিতৃত্ব শ্রিি  া শ্রবকড় 
হাজার জাহার মািষু একত শ্র াগদাি ককর | শ্রেইমা শান্তির জিয উওকমি ও োইকবন্তরিা মাে আক্সন্ -এর গি 
ন্তবকক্ষাকের শ্রি ৃত্ব শ্রিি  া োইকবন্তরিার রাশ্ট্রিন্তর চার্লেণ শ্র েরকক তাকদর োকথ শ্রদখা করকত এবং ঘািা শ্রত 
আিুষ্টান্তিক শান্তি আকোচািি অংশ ন্তিকত বার্য ককর | 

শ্রেইমা হকচ্ছি োইকবন্তরিা ন্তেন্তিক শ্রবান্তি ন্তিে ফাউকেশি অন্তিকা-র প্রন্ততিাতা এবং েোিন্তত | তাঁর ফাউকেশি িন্তচচম 
আন্তিকাি শ্রমকিরা, মন্তহো এবং  বুককদর ন্তশক্ষা এবং শ্রিতৃত্ব শ্রিওিার েুক াগ প্রদাি ককর | 
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শান্তি রক্ষার েন্তিি কমী – মহাত্মা গােী 
মহাত্মা গান্ধী শ্রে? 

মহাত্মা গােী 1869 োকের 2রা অকটাবর োরকতর একটি অন্তেজাত িন্তরবাকর জন্মগ্রহর্ 
ককরি। 
তাঁর ন্তিতা উিাকদর েম্প্রদাকির শ্রিতা ন্তছকেি, এবং ন্ততন্তি শ্রচকিন্তছকেি গােীজী শ্রক 
আইিজ্ঞ বািাকত তাই গােীজী 19 বছর বিকে েন্ডকি সু্ককে েন্ততণ  হি। 

ন্ততি বছর ির, ন্ততন্তি োরকত ন্তফকর আকেি এবং ন্তিকজর আইন্তি বযবো শুরু করকত 
শ্রগকে অেফে হি। 
দন্তক্ষর্ আন্তিকাি থাকাকােীি গােীজী োরতীি ন্তবরুকদ্ধ বর্ণ-ন্তবকদ্বকষর ন্তশকার হি। 
20 বছর র্কর ন্ততন্তি োরতীিকদর ন্তবরুকদ্ধ এই ববষকমযর আইকির ন্তবকরান্তর্তা ককরি। 
এই ববষমযতা ন্তবকরার্ীতা শ্রথককই গােীজী কাজ শুরু হি এবং িাগন্তরক অন্তর্কার হকি 
েওিাে ককরি। 

মহাত্মা গান্ধী ন্সে েদ্দরন্সছদ্দেন্? 

1914 োকে  খি গােীজী োরকত ন্তফকর  াি তখি ন্ততন্তি োরকতর স্বার্ীিতার জিয ন্তিটিশ োম্রাকজযর ন্তবরুকদ্ধ েড়াই 
করার ন্তেদ্ধাি শ্রিি। 
ন্ততন্তি োরকতর জাতীি কংকগ্রকের শ্রিতা হি এবং গরীব চাষীকদর েহািতার ও েন্তমককদর েহািতার জিয কর ও 
ববষমযতার (ন্তবন্তেন্ন শ্রগািীর মািুকষর ন্তেন্ন আচরর্ করা) ন্তবরুকদ্ধ প্রন্ততবাদ করার েক্ষয ন্তির ককরি।তাঁর অিযািয 
েক্ষযগুন্তে ন্তছে গরীকবর েংখযা কমাকিা, জান্ততকেদ (মািুকষর মকর্য শ্রেদাকেদ েৃন্তষ্ট করার একটি ন্তহদ ুবযবিা শ্র খাকি ন্তকছু 
শ্রের্ীর মািুষকক গুরুত্ব শ্রদওিা হত এবং তারা অিযকদর শ্রথকক োকো চাকন্তর শ্রিত) প্রথা বে করা এবং িারী-িুরুকষর 
েমাি অন্তর্কার। 
অন্তে াকির জিয ন্ততন্তি অেহক াগ আকদােি শুরু ককরি। এইেব কমণেূন্তচকত প্রচুর েংখযক মািষু শ্র াগদাি ককরি এবং 
কাজ করকত অস্বীকার ককরি, রাস্তার বকে িকড়ি এবং আদােত বিক  ককরি।  ন্তদ তারা এক হকি  াি তাহকে তারা 
শ্রগা া শ্রদশ স্তব্ধ ককর ন্তদকত িারকতি। 

কারর্ এই প্রন্ততবাদ শ্রবআইন্তি, গােীজীকক জিেমাগকমর আকিাজি করার জিয ককিকবার শ্রজকে শ্র কত হি। 
শ্রজকে থাকাকােীি ন্ততন্তি উকিাে করকতি।অবকশকষ, ন্তিটিশ েরকার 1931 োকে তাঁকক মুন্তক্ত শ্রদি।োরতীিরা 
গােীজীকক োকোবাকে কারর্ ন্ততন্তি তাকদর িাগন্তরক অন্তর্কাকরর ন্তবরুকদ্ধ েড়াই ককরন্তছকেি এবং ন্তিটিশ েরকার 
ন্তচন্তিত হকি িকড়ন্তছে  ন্তদ ন্ততন্তি শ্রজকে মারা  াি তাহকে ন্তক হকব। 

ন্তবখযাত এবং েফে প্রন্ততবাদ ন্তছে ডান্তন্ড অন্তে াি। খি ন্তিক ি িকুির উির কর আকরাি ককর গােীজী ন্তিকজকদর িুি 
বতন্তর করার জিয েমুকের কাকছ (241 মাইে) শ্রহঁক   াওিার ন্তেদ্ধাি শ্রিি।কেই অন্তে াকি হাজার হাজার োরতীিরা 
তার িাকির েকে িা শ্রমোি। 

ন্সেভাদ্দি ন্সিন্সন্ পার্ণেয তিন্সর েদ্দরন্সছদ্দেন্ 

োরাজীবি র্কর গােীজী োর্ারর্ জীবি ািি করার অেীকার শ্রিি। তকব ন্ততন্তি প্রন্ততবাকদই শ্রবশী েমি অন্ততবান্তহত 
ককরি, ন্ততন্তি েবণদা অন্তহংোর িথ অবেম্বি করার জিয বেকতি। ন্তবকশ্বর অিযািয শান্তি রক্ষার শ্রক্ষকত্র েন্তিি 
কমীকদর অিুকপ্ররর্া ন্তছকেি গােীজী। 
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শান্তি রক্ষার েন্তিি কমী – মাোো ইউেুজাই 
মাোো ইউেুজাই শ্রে? 

 তরুর্ী ন্তহকেকব মাোো ইউেুজাই িান্তকস্তাকি তান্তেবািকদর ন্তবরুকদ্ধ 
রুকখ দাঁড়াি এবং শ্রমকিকদর ন্তশক্ষার দাবী ককরি। 
2012 োকে এক তান্তেবাি বদকুবাজ তার মাথাি গুন্তে ককর, 
ন্তকন্তু ন্ততন্তি শ্রবঁকচ  াি। 

িান্তকস্তাকির ন্তমকিাকগারাি 1997 োকের 12 ই জেুাই মাোো 
ইউেুজাই জন্মগ্রহর্ ককরি। ন্তশশু ন্তহকেকব ন্ততন্তি শ্রমকিকদর ন্তশক্ষার জিয 
একজি েওিােকারী হকি ওকঠি,  ার ফকে তান্তেবািরা তাঁকক শ্রমকর 
শ্রফোর হুমন্তক শ্রদি। 2012 োকের 9ই অকটাবর সু্ককে  াওিার িকথ 
মাোোকক একজি বদকুবাজ গুন্তে ককর।ন্ততন্তি শ্রবঁকচ  াি এবং 
ন্তশক্ষার গুরুত্ব েম্পককণ  তার েওিাে করা অবযাহত রাকখি।2014 
োকে, ন্ততন্তি শান্তির জিয শ্রিাকবে িুরষ্কাকরর জিয মকিািীত হি এবং 
েবকচকি কমবিেী শ্রিাকবে প্রািা ন্তহকেকব তা গ্রহর্ ককরি। 

মাোো ইউেুজাই ন্সে েদ্দরন্সছদ্দেন্ ? 

2009 এর প্রথমন্তদকক মাোো ন্তবন্তবন্তে এর হকি তান্তেবাকির হুমন্তকর অর্ীকি তার ন্তশক্ষা প্রতযাখযাি িা করা েম্পককণ  
ব্লন্তগং করকত শুরু ককরি। 
বাড়ি িাবন্তেক প্ল্যা ফকমণর মার্যকম মাোো তার অন্তর্কার এবং েমস্ত িারীজান্ততর ন্তশক্ষার হকি েম্পককণ  েওিাে 
করকত থাককি। 

2012 োকের 9 ই অকটাবর সু্ককে  াওিার িকথ সু্কেবাকে উকঠ এক বদকুবাজ মাোোকক গুন্তে ককর। গুন্তে খাওিার 
কারকর্ ন্ততন্তি খুব অেিু হকি িকড়ি তাকক শ্রিশওিাকরর ন্তমন্তে ান্তর হােিাতাকে ন্তিকি  াওিা হি এবং িকড় ইংেযাকন্ডর 
বান্তমণংহাকমর হােিাতাকে িািািন্তরত করা হি। 

তার একান্তর্ক অকরািচাকরর প্রকিাজি ন্তছে—তার মুকখর বাম অংশ িক্ষাঘাতগ্রস্ত হকি  াি তা ঠিক করার জিয 
শ্রফন্তেিাে িাকেণ র অকরািচাকরর প্রকিাজি ন্তছে- তকব তার মন্তস্তকষ্ক বড় শ্রকাকিা ক্ষন্তত হিন্তি। 2013 োকের মাচণ  মাকে, 
ন্ততন্তি বান্তমণংহাকমর সু্ককে শ্র কত শুরু ককরি। 

তান্তেবাকির হুমন্তক থাকা েকত্বও, মাোোর ন্তশক্ষার ক্ষমতা েম্পককণ  ওকােন্তত করার শ্রকাকিা শ্রছদ িকরন্তি।2014 োকের 
অকটাবকর, ইউেুফহাই ন্তশশু অন্তর্কার ন্তিকি কাজ ককর চো োরতীি িাগন্তরক বকোশ েতযাথীর েকে একেকে শ্রিাকবে 
িুরষ্কার িাি।17 বছর বিকে মাোো, েবণকন্তিি ন্তহকেকব শ্রিাকবে িাি। 

রাষ্ট্র েংকঘর শ্রেকি ান্তর-শ্রজিাকরে বাি ন্তক মিু মাোে েম্পককণ  বকেকছি "শান্তির একজি োহেী ও েে প্রবক্তা ন্ত ন্তি সু্ককে 
 াওিার এই েহজ ন্তবষি শ্রথকক ন্তবশ্ব ন্তশন্তক্ষকাি িন্তরর্ত হকিকছি।" 
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শান্তি রক্ষার েন্তিি কমী - শ্রিেকেি মযাকন্ডো 
শ্রন্েদ্দেন্ মযাদ্দেো শ্রে? 

শ্রিেকেি মযাকন্ডো হকে দন্তক্ষর্ আন্তিকার প্রথম কৃষাে রাষ্ট্রিন্তত। 
1918 োকে ন্ততন্তি জন্মগ্রহর্ ককরি। 

শ্রিেকেি বশশকব চতুর ন্তছকেি। শ্রফা ণ  হাকর ন্তবশ্বন্তবদযােকি আইি ন্তিকি িড়ার আকগ ন্তমশি 
সু্ককে  াি।1939 োকে শ্রিেকেি ন্তবশ্বন্তবদযােি তযাগ ককরি কারর্  া চেন্তছে ন্তশক্ষাথীরা 
তার প্রন্ততবাদ করন্তছে। 1942 োকে ন্ততন্তি শ্রজাহাকিেবাকগণ আকেি এবং আইিজীবী হি। 

1944 োকে শ্রিেকেি মযাকন্ডো আন্তিকাি িযাশািাে কংকগ্রে (এএিন্তে) শ্রত শ্র াগদাি 
ককরি। তাকদর েক্ষয ন্তছে শ্রশ্বতাে দন্তক্ষর্ আন্তিন্তকিকদর মকতা কৃষাে দন্তক্ষর্ আন্তিন্তকিকদর 
েমাি অন্তর্কার। 

েন্সক্ষর্ আন্সিো েম্পদ্দেণ

দন্তক্ষর্ আন্তিকার শ্রবশীরোগ জিেংখযা ন্তছে কৃষাে।1815 োকে,  এটি ন্তিটিশ োম্রাকজযর অংশ ন্তছে এবং েরকাকরর 
েককেই ন্তছে শ্রশ্বতাে। 
েরকার চাোকিার কৃষােকদর ন্তকছু া ন্তিিন্ত্রর্ ন্তছে এবং শ্রবশীরোগ কৃষাে ন্তছে গরীব এবং খামার, কেকারখািাি 
এবং শ্রোিার খন্তিকত চাককরর কাজ করত। 

1948 োকে শ্রশ্বতাে ও কৃষােকদর িৃথক করার জিয েরকার িতুি আইি বতন্তর ককর।এইেব িতুি আইিকক 
“অযািারকথইড” বা বর্ণন্তবকদ্বষ বো হত। 

শ্রন্েদ্দেন্ মযাদ্দেো ন্সে েদ্দরন্সছদ্দেন্? 

মযাকন্ডো োরকত মহাত্মা গােীর শান্তিিূর্ণ প্রন্ততবাদ েম্পককণ  শুকিন্তছকেি।ন্ততন্তি এই বর্ণন্তবকদ্বষ েড়াই িা ককরই হঠাকত 
শ্রচকিন্তছকেি। 1956 োকে মযাকন্ডো এবং অিযািয 155 জিকক শ্রগ্রিার করা হি এবং মুখ শ্রখাোর জিয 5 বছকরর 
শ্রজে হি।1962 োকে ন্ততন্তি আবার শ্রগ্রিার হি এবং েরকার উকচ্ছকদর িন্তরকল্পিার অিরাকর্ অন্তে ুক্ত হি। 
মযাকন্ডোকক  াবজ্জীবি কারাদকের আকদশ শ্রদওিা হি ন্তকন্তু ন্ততন্তি হাে ছাকড়ি ন্তি। 

1988 োকে েরকার িন্তরবতণ ি হকত শুরু ককর এবং শ্রগা া ন্তবশ্ব শ্রিেকেি মযাকন্ডোর মুন্তক্ত চাি।1990 োকে িতুি রাষ্ট্রন্তি 
এফডন্তব্লউ, ন্তড ক্লাকণ  দ্বারা মুক্ত হি এবং উেকিই েড়াই বে করকত েম্মত হি। 

1991 োকে ন্ততন্তি এএিন্তে এর শ্রিতা হি এবং 1994 োকের ন্তিবণাচি ককরি। এটিই ন্তছে প্রথমবার  খি েমস্ত 
কৃষাে দন্তক্ষর্ আন্তিন্তকিরা শ্রো  ন্তদকত িাি।1994 োকে, শ্রিেকেি মযাকন্ডো দন্তক্ষর্ আন্তিকার প্রথম কৃষাে 
রাষ্ট্রিন্তত হি এবং ন্তবকশ্বর কাকছ িািক হকি  াি। 
তার ককঠার িন্তরেম এবং আত্মাৎসর্গ তাকক েককের জিয মািবন্তর্কার করকত ন্তদকিন্তছে এবং দন্তক্ষর্ আন্তফকার 
শ্রোকককদর একেকে শান্তিকত থাককত ন্তশন্তখকিন্তছে। 
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পন্সরন্সিষ্ট 4 

িান্সি রক্ষার েন্সিয় েমীদ্দের েম্পদ্দেণ  গদ্দিষর্ার জন্য ন্সিক্ষার্ীদ্দের অন্সিন্সরক্ত ওদ্দয়িোইট: 

কন্তরম ওিােন্তফ (িন্তরন্তশষ্ট 2 এ অিেুণ ক্ত): 

• https://www.youtube.com/watch?v=3tyDtGAGoqI

• http://www.aljazeera.com/news/2015/04/interview-played-cello-baghdad-bombsite-150429191916834.html

• http://www.bbc.co.uk/programmes/p02q76y0

• TedX Baghdad (আরন্তবকত): https://www.youtube.com/watch?v=aOJGCW9DY8c

• https://www.facebook.com/pages/Peace-Through-Art-Foundation-
%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%84%D9%84%D8
%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/1569083450009852

শ্রেমাহ গকবাউই (িন্তরন্তশষ্ট 2 এ অিেুণ ক্ত): 

• http://nobelwomensinitiative.org/meet-the-laureates/leymah-gbowee/

• http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/gbowee-bio.html

• http://www.ted.com/talks/leymah_gbowee_unlock_the_intelligence_passion_greatness_of_girls?language=en

মহাত্মা গােী (িন্তরন্তশষ্ট 2 এ অিেুণ ক্ত): 

• http://www.ducksters.com/biography/mohandas_gandhi.php

• https://www.youtube.com/watch?v=GWhCniD9VkI

মাোো ইউেফুজাই (িন্তরন্তশষ্ট 2 এ অিেুণ ক্ত): 

• http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23241937

• http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/yousafzai-facts.html

শ্রিেকেিমযাকন্ডো (িন্তরন্তশষ্ট 2 এ অিেুণ ক্ত): 

• http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/nelson_mandela/

• http://www.timeforkids.com/news/nelson-mandela-1918-2013/97361

http://www.youtube.com/watch?v=3tyDtGAGoqI
http://www.aljazeera.com/news/2015/04/interview-played-cello-baghdad-bombsite-150429191916834.html
http://www.bbc.co.uk/programmes/p02q76y0
http://www.facebook.com/pages/Peace-Through-Art-Foundation-
http://nobelwomensinitiative.org/meet-the-laureates/leymah-gbowee/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/gbowee-bio.html
http://www.ted.com/talks/leymah_gbowee_unlock_the_intelligence_passion_greatness_of_girls?language=en
http://www.ducksters.com/biography/mohandas_gandhi.php
http://www.youtube.com/watch?v=GWhCniD9VkI
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23241937
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/yousafzai-facts.html
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/nelson_mandela/
http://www.timeforkids.com/news/nelson-mandela-1918-2013/97361
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আদ্দরা িান্সি রক্ষার েন্সিয় েমী েম্পদ্দেণ

কেযার্ েতযাথী: 

• http://www.theguardian.com/world/2014/oct/10/nobel-peace-prize-winner-kailash-satyarthi

• http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/satyarthi-facts.html

ন্তচককা শ্রমকন্ডজ: 

• http://news.bbc.co.uk/1/hi/7795175.stm

• http://www.theguardian.com/world/2013/dec/20/brazil-salutes-chico-mendes-25-years-after-murder

জান্তেদ আবকদেকমান্তিিাম: 

• http://www.msf.org.uk/node/27891

শ্রজি অযাডামে: 

• http://www.scholastic.com/browse/article.jsp?id=4948

শ্রহকেি শ্রকোর: 

• http://mrnussbaum.com/helen-keller/

• http://www.biography.com/people/helen-keller-9361967

মাটিণ ি েুথার ন্তকং জনু্তিির: 

• http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-bio.html

• http://www.bbc.co.uk/history/people/martin_luther_king.shtml

• http://www.history.com/topics/black-history/martin-luther-king-jr

শ্রিাি িান্তিে: 

• http://www.newyorker.com/magazine/2013/12/23/who-am-i-to-judge

ন্তেন্তরিার োদা শ্রহেকম : 

• http://www.bbc.co.uk/news/magazine-29666350

• http://wagingnonviolence.org/2014/09/syrias-white-helmets-dangerous-job-world/

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/10/nobel-peace-prize-winner-kailash-satyarthi
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/satyarthi-facts.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/7795175.stm
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/20/brazil-salutes-chico-mendes-25-years-after-murder
http://www.msf.org.uk/node/27891
http://www.scholastic.com/browse/article.jsp?id=4948
http://mrnussbaum.com/helen-keller/
http://www.biography.com/people/helen-keller-9361967
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-bio.html
http://www.bbc.co.uk/history/people/martin_luther_king.shtml
http://www.history.com/topics/black-history/martin-luther-king-jr
http://www.newyorker.com/magazine/2013/12/23/who-am-i-to-judge
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-29666350
http://wagingnonviolence.org/2014/09/syrias-white-helmets-dangerous-job-world/
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অন্সিন্সরক্ত োর্ণিম: 

“শান্তি চুন্তক্ত” শ্রের্ী বতন্তর করুি: 

• ক্লােরুম শান্তিিূর্ণ রাখার িদ্ধন্তত িািি করকত ন্তশক্ষাথীকদর েকে একেকে কাজ করুি।চুন্তক্তটি
শ্রকাকিা িত্রক বা কাগকজ ন্তেখিু বা  াইি করুি এবং েকে ন্তদকি স্বাক্ষর করাি।

শ্রগ্র  কাইন্ডকিে চযাকেঞ্জ: 

• উদারতা শ্রচকন্তেস্ট ও েরঞ্জাম ডাউিকোড করার মার্যকম “দয শ্রগ্র  কাইন্ডকিে চযাকেঞ্জ” এ অংশগ্রহর্ করুি।

• একা অংেহর্ করুি: http://greatkindnesschallenge.org/event.html

• আিিার সু্ককের িাম শ্ররন্তজস্টার করুি এবং আিিার কযাম্পাকে শান্তি বজাি রাখিু:
http://greatkindnesschallenge.org/School/event.html

http://greatkindnesschallenge.org/event.html
http://greatkindnesschallenge.org/School/event.html
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