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িবষয়
নাগিরকতা, িপএইচএসই, সামািজকিবদয্া 

পাঠ েশেষ অজর্ ন
• েটকসই উ�য়েনর জনয্ ৈবি�ক ল�য্মা�ার কাঠােমা অনধুাবন

• একিট ৈবি�ক িবষয় – িল�ীয় সমতা – স�েকর্  েবাঝাপড়া এবং কীভােব
একিট িবষয় স�িকর্ ত উ�তর �ান অিধকতর ৈবি�ক সেচতনতা ও
কাযর্কির পদে�প িনেত স�ম কের তুেল েসই উপলি� ৈতির

• উপা� সং�হ, �ি�য়াজাতকরণ, গণনা, িবে�ষণ, বয্াখয্া ও বয্বহার করা, পূবর্
�তয্ািশত ফলাফেলর সােথ িমিলেয় েদখা

• ৈবি�ক উপা�মালায় েযাগ করার জনয্ �ানীয় উপা� সং�হ করা, কমর্প�া
িঠক করায় এবং ৈবি�ক ল�য্মা�া অজর্ েন অবদান রাখা

��িত
• এই পাঠ ও �ক� দইুিট েসশেন িবভ�। বািড়র কাজও

এেত অ�ভূর্�। এমনভােব পিরক�না �ণয়ন করনু যােত
একিদন েসশন ১ স�� কের বািড়েত স�াদেনর জনয্
কাজ িদেয় িদেত পােরন। আর এর পরপর কাজিট স��

করার জনয্ েসশন ২-এর আেয়াজন করনু

• রূপেরখা ও পূণর্া� পাঠ পিরক�না উভয়ই পাঠ করনু

• ৈবি�ক ল�য্মা�া স�েকর্  িশ�াথ�েদর বতর্মান �ােনর

ওপর িভি� কের, স�ব হেল একিট অথবা দইুিট ��
ৈদেঘর্র অয্ািনেমশন চলি�� �দশর্েনর সর�াম ��ত রাখুন

• �িতিট িশ�াথ�র জনয্ পিরিশ� ৩ ও ৪-এর নযু্নতম ১
কিপ কের ি�� িনেয় আসনু
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��িত : �িতিট িশ�াথ�র জনয্ জিরেপর কাগজ ও েপা�ার ি�� করনু (পিরিশ� ৩ ও ৪)। আর স�ব হেল িভিডও অয্ািনেমশন �দশর্েনর ��িত িনেয় রাখুন অথবা 
িশ�াথ�েদর পেড় েশানাবার জনয্ িচ�নাটয্ ��ত রাখুন (পিরিশ� ২)। 

পদে�প ১. পূেবর্ েদখা থাকেল মেন করােনার জনয্ আবার (অথবা �থমবােরর মেতা) ওয়া�র্ ’স লােজর্� েলসন অয্ািনেমশেনর �থম পবর্িট েদখুন: 
https://vimeo.com/138852758 

��বয্: িশ�াথ�রা ইেতামেধয্ ৈবি�ক ল�য্মা�ার সােথ পিরিচত হেয় থাকেল পদে�প ১ বাদ িদেয় েসাজা পদে�প ২-এ চেল যান। 

পদে�প ২. ২০১৬ সােলর জনয্ নতুন ওয়া�র্ ’স লােজর্� েলসন অয্ািনেমশেনর ি�তীয় পবর্িট েদখুন: www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

পদে�প ৩. সংি�� আেলাচনা ও কাযর্কলাপ সহেযােগ ৈবি�ক ল�য্ # ৫-এর ওপর মেনােযাগ েক�ীভূত করনু 

পদে�প ৪. একিট িবেশষ িবষয় এবং ৈবি�ক ল�য্ # ৫ (িল�ীয় সমতা)-এর সমাধােনর ওপর েচাখ েরেখ একিট চমক�দ গ� পড়ুন 

পদে�প ৫. কাযর্কলাপ িঠক করনু: জিরপ স�াদেনর কাজ বয্াখয্া ও এর পিরে�ি�ত উপ�াপন করনু (পিরিশ� ৩); িশ�াথ�রা জিরপ েথেক কী ফলাফল আশা কের তা 
িনেয় তােদর সােথ আেলাচনা করনু; আর িনজ পিরবার ও সমােজ িশ�াথ�েদর জিরপ স�াদেনর কাজিট িঠক কের িদন। 

��বয্: স�ব হেল এমা ওয়াটসেনর �� ৈদেঘর্য্র িভিডওিট িশ�াথ�েদর েদখান : https://vimeo.com/174213067 এবং আেরা জানার জনয্ তােদরেক 
www.heforshe.org ওেয়বসাইটিট ঘেুর আসেত উ�সািহত করনু। 

পদে�প ১. িশ�াথ�রা তােদর জিরপ স�াদেনর পের ে�ণীকে� িফের িল�ীয় অনপুাত িনণর্য় করেব এবং েপা�ারগেুলা (পিরিশ� ৪) পূরণ করেব 

পদে�প ২. িশ�াথ�রা (অথবা সবাই িমেল ে�ণীগতভােব) জিরেপর উপা� িনে�া� ওেয়ব িঠকানায় �েবশ করােব: 
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand এিট তােদর িল�ীয় অনপুাত িহসাব কের েদেব এবং সামািজক 
েযাগােযাগ মাধয্েম তা আপেলাড করেব

পদে�প ৩. �া� ফলাফল আপনার ে�ণীক�, িবদয্ালয়, সমাজ, েদশ ও িবে�র সােথ িবিনময় করনু, �িত তুলনা, িবে�ষণ ও বয্াখয্া করনু! তারপর িশ�াথ�েদরেক তােদর 
সহপািঠেদর সােথ এবং পরবত�েত সবাই িমেল ে�ণীকে� আেলাচনা করেত িদন

• তাছাড়া িবক� িহসােব িশ�াথ�েদরেক তােদর ওয়াকর্ িশেটর ছিব তুেল তা ওয়া�র্ ’স লােজর্� েলসেনর সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েম আপেলাড করেত িদন।
�াসি�ক সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েমর িঠকানা: Twitter (https://twitter.com/Theworldslesson), Facebook
https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/ এবং Instagram
(https://www.instagram.com/theworldslesson/) 

পদে�প ৪. িল�ীয় সমতা ও ৈবি�ক ল�য্মা�ায় আমরা কীভােব ইিতবাচক অবদান রাখেত পাির এবং িহ-ফর-িশ [অথর্য্া� নারীর-জনয্-পুরষু] সংহিত উেদয্াগ, ইউএন 
উইেমন এবং নারী ও কনয্ািশশরু সহায়তার জনয্ অনয্ানয্ মহতী উেদয্ােগর িবকাশ ঘটােত পাির, েসসব িবষেয় আেলাচনা ও পিরক�না �ণয়ন করা 

��বয্: অয্ািনেমশনগেুলা েদখােনা না েগেল, পিরিশ� ১-এ ৈবি�ক ল�য্মা�ার একিট ছিব রেয়েছ এবং পিরিশ� ২-এ িচ�নাটয্ রেয়েছ, যা পেড় েশানােনা েযেত পাের। 
ই�ারেনট বয্বহােরর সেুযাগ না থাকেলও এই পাঠ স�� করা স�ব। তেব েসে�ে� জিরেপর উপা�ও েপা�ার ডাকেযােগ ইউিনেসেফর কােছ পাঠােত হেব। 

েজেন রাখেবন, এেত অংশ�হেণর মাধয্েম আপিন আপনার িশ�াথ�েদর েকবল আেরা সি�য় ও কাযর্কর িব�নাগিরক হেতই সাহাযয্ কেরন িন, বরং এসব কমর্কা� স�� 
কের, আপেলাড কের আর আেলাচনা করার মাধয্েম আপিন েটকসই উ�য়েনর জনয্ ৈবি�ক ল�য্মা�া অজর্ েনও ভূিমকা রাখেছন, যা পৃিথবীর ইিতবাচক পিরবতর্ন ঘটাে�! 

পাঠ পিরক�নার রূপেরখা : েসশন ১ ও েসশন ২ 

�থম েসশন 

ি�তীয় েসশন 

৪৫ 
িমিনট

৪৫ 
িমিনট

https://vimeo.com/138852758
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
https://vimeo.com/174213067
http://www.heforshe.org/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__worldslargestlesson.globalgoals.org_FromWhereIStand&d=DQMF-g&c=n6-cguzQvX_tUIrZOS_4Og&r=GoLUhQQV59x0etI2EeY1B_fH_txdVTJPPPJxT1P_pB0&m=Uv5s3UXC6WFrnuqsfRg1c4NicevzynXbxOq222h2vHc&s=RqHzPbgqthfi_yg0xmfIUV_S_1KmnmFHulrf0r0Zcb4&e=
https://twitter.com/Theworldslesson
https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/
https://www.instagram.com/theworldslesson/
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এই পােঠ আপনার িশ�াথ�েদর সােথ আেলাচনার সময় তা সংেবদনশীলতার সােথ এবং িশ�াথ�েদর পটভূিম ও অিভ�তােক িবেবচনায় েরেখ উ�াপন করা দরকার
হেত পাের। ে�ণীক�েক আপনার িশ�াথ�েদর িচ�াভাবনা, এমনিক অিভ�তা �������� একিট ‘িনরাপদ’ জায়গা িহসােব আপিন গেড় তুলেত চান। তেব 
িকছু িশ�াথ� িকছু িকছু আেলাচনা েথেক িবরত থাকেত চাইেত পাের। তােদর এই চাওয়ার �িত স�ান েদখােনা উিচত। 

িকছু মানুেষর কােছ িল� বা েজ�ার একিট সংেবদনশীল িবষয়। তেব আমােদর িব�াস এই পাঠিট একিট আকষর্ণীয় সতয্ানুস�ানী িমশন হািজর কের, যার মাধয্েম 
িল�ীয় সমতার আেলােক এই িব�স�েকর্  আেরা জানা যায়। িল�ীয় সমতা হেলা ১৭িট ৈবি�ক লে�য্র একিট। আমরা এটাও জািন েয, এমন িকছু মানুষ আেছন যারা 
এই পােঠ েযসব িবেশষ িলে�র ওপর দিৃ�পাত করা হেয়েছ তার েকােনািটর মেধয্ িনেজেদর িবেবচনা কেরন না। তাই আপিন চাইেল অনয্ানয্ িলে�র মানুষেদর অ�ভুর্� 
করেত এই জিরেপ তৃতীয় আেরকিট �� েযাগ করেত পােরন। 

অনু�হ কের েখয়াল রাখেবন, এই পাঠিট এমনভােব �ণীত যােত িবে�র নানা �াে�র েযেকােনা পটভূিম, সং�ৃিত, িব�াস �ভৃিত েথেক আসা স�াবয্ েযেকােনা 
িশ�াথ�েক তা �দান করা যায়। অথর্া�, এমন িকছু িবষয় এখােন থাকা �াভািবক যা হয়েতা এই পােঠ অ�ভুর্� থাকা দরকার িছেলা িকংবা আেরা িবশদভােব থাকেল 
ভাল হেতা বেল আপনার মেন হেত পাের। 

এই পাঠ েথেক আেরা অেনক িবষেয় ভাবনার েখারাক িমলেত পাের। আপনার আ�হ থাকেল েসসব িবষেয় অনুস�ান চালােত আমরা উ�সািহত কির। িল�ীয় সমতা 
এবং �িতিট ৈবি�ক ল�য্ �সে� আেরা সুিনিদর্� কতগুেলা পাঠ পাওয়া যােব আমােদর ওেয়বসাইেট: 
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

ে�ণীকে� িবতিকর্ ত িবষয়সমূহ িকভােব উ�াপন করেবন েস িবষেয় িন�িলিখত সূ�সমূেহ �দ� পরামশর্ আপনার কােজ আসেত পাের:  

িবতিকর্ ত ইসুয্সমূহ িশ�াদােনর বয্াপাের অ�ফাম ইউেক’র িনেদর্শনা 

http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues 

আেবগগণ ও িবতিকর্ ত ইিতহাস িশ�াদােনর বয্াপাের দয্ িহ�িরকয্াল অয্ােসািসেয়শেনর িনেদর্শনা

http://globaldimension.org.uk/resources/item/1522 

এই জাতীয় িবষেয় আেলাচনা উ�াপেনর জনয্ বহু িশ�ক িশশুেদর জনয্ দশর্ন েকৗশল উপকাির বেল মেন কেরন। আেরা িব�ািরত জানেত পােরন এই িঠকানায়: 
http://globaldimension.org.uk/news/item/13650 

যােদর �িত কৃত�: েজাময্াক �ুেডন, ি�নেফাডর্  হাই�ুল, ল�ন এবং ডা’আিসর্ লনু, িট�নস অব েচই�।

স�াবয্ সংেবদনশীল ইসযু্র উপর পাঠদােনর ে�ে� িশ�কেদর জনয্ সাধারণ টীকা 

কৃত�তা 

http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues
http://globaldimension.org.uk/resources/item/1522
http://globaldimension.org.uk/news/item/13650
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অয্ািনেমশন চলি�� ‘ওয়া�র্ স লােজর্� েলসন’-এর �থম অংশ ‘ইনে�া টু দয্া ে�াবাল েগালস’ িশ�াথ�েদর েদখান 
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/introduce-the-global-goals/ 

এই চলি��িট ৈবি�ক ল�য্মা�ার সােথ পিরচয় ঘটােব অথবা এগেুলা েয আসেল কী আর আমরা সবাই কীভােব এগেুলার সােথ স�িকর্ ত তা ভােলাভােব মেন কিরেয় েদেব। 

মেন রাখেবন: এই চলি��িটর একিট ৩ িমিনেটর সংি�� সং�রণ শধু ুইংেরিজেত পাওয়া যায়: https://vimeo.com/142124730 

অয্ািনেমশনিট �দশর্ন না করেত পারেল পিরিশ� ১ বয্বহার কের সংে�েপ ৈবি�ক ল�য্মা�ার সারমমর্ তুেল ধরনু। িন�িলিখত প�ায় এিটেক বয্াখয্া করা যায়: 

েটকসই উ�য়েনর জনয্ ৈবি�ক ল�য্মা�া হেলা জািতসংেঘর �ারা �ণীত একিট পিরক�না। ২০৩০ সাল নাগাদ িন�িলিখত উে�শয্সমূহ সামেন েরেখ কাজ কের যাওয়ার 
জনয্ সব রা� এেত স�িত জািনেয়েছ:  

i. ৈবি�ক অসমতার িবরেু� লড়াই।
ii. চরম দািরে�য্র অবসান।
iii. এবং আমােদর ধির�ীর �িত ��া।

িশ�াদােনর সময় গরু�ুপূণর্ িকছু িদক
িশ�াথ�েদর ��ভােব উপলি� করা উিচত েয, তােদর পিরচয় যা-ই েহাক িকংবা েয জায়গা েথেকই তারা আসনু না েকন, তােদর সবার জনয্ একিট ৈবি�ক পিরক�না 
রেয়েছ। মানষু ও ধির�ীর সবেচেয় গরু�ুর সব িবষেয়র সমাধান েখাঁজার জনয্ এই ৈবি�ক পিরক�না। 

�িতিট বয্ি�র সি�য় অংশ�হণ ও সংহিতর মাধয্েমই সব ল�য্ অজর্ ন করা েযেত পাের। এই সংহিত কীভােব িল�ীয় সমতােক তী�তর করেত পাের তা িনেয় িশ�াথ�েদর 
িনজ� িচ�াভাবনা, অনভূুিত িনেয় আলাপ-আেলাচনা উ�সািহত করনু পুেরা পাঠ �ি�য়া জেুড়। 

িশ�াথ�েদর নতুন অয্ািনেমশন চলি�� ওয়া�র্ ’স লােজর্� েলসন ২০১৬ – েটইক অয্াকশন: ইনেভ�, ইেনােভইট, কয্াে�ইন �দশর্ন করনু 
www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

এটা ৪ িমিনট ৈদেঘর্য্র একিট অয্ািনেমশন চলি��। ৈবি�ক ল�য্মা�ার আকা�া পূরেণ সারা িবে�র যবুারা আিব�ার, উ�াবন ও �চারািভযােনর মাধয্েম েয অবদান 
েরেখ চেলেছ তারই কেয়কিট উদাহরণ তুেল আনা হেয়েছ এই চলি�ে�।

এই চলি�� �দশর্ন না করেত পারেল পিরিশ� ২ েথেক এর িচ�নাটয্িট পেড় েশানান। 

পদে�প ১. েটকসই উ�য়েনর জনয্ ৈবি�ক ল�য্মা�ার পিরিচিত ৫ 
িমিনট

পদে�প ২: ল�য্মা�া পূরেণ আমরা কী করেত পাির? ৫ 
িমিনট

পূণর্া� পাঠ-পিরক�না – েসশন এক 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/introduce-the-global-goals/
https://vimeo.com/142124730
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
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এই পদে�পিট এমনভােব সাজােনা যােত িশ�াথ�রা অনয্তম ৈবি�ক ল�য্ # ৫ (িল�ীয় সমতা) িবষেয় তােদর িচ�াভাবনা, অনভূুিত ও মতামত তুেল ধরেত পাের। 

িশ�াথ�েদর জানান েয, এই পােঠর বািক অংেশ শধু ুএকিট িবেশষ লে�য্র ওপর দিৃ�পাত করা হেব। আর এই ল�য্ অজর্ েন অবদান রাখার জনয্ িশ�াথ�েদর 
সিতয্কােরর সেুযাগ কের িদন। 

ৈবি�ক ল�য্ # ৫ – িল�ীয় সমতা – িল�ীয় সমতা অজর্ ন করনু এবং সব নারী ও কনয্া িশশরু �মতায়ন করনু 

এই পােঠ মেনােযাগ েক�ীভূত করা হেয়েছ ল�য্ অজর্ েনর একিট উপায়, একিট অনয্তমউি�ে�র ওপর – যা িব� েনতৃবেৃ�র মৈতেকয্র িভি�েত গিৃহত ৈবি�ক 
ল�য্মা�া সমেঝাতার অংশ। আর তা হেলা: নারী ও পুরষু উভেয়র জনয্ রাজৈনিতক, অথর্ৈনিতক ও জন-পিরসের িস�া� �হেণর �িতিট ে�ে� েনতৃে�র �ে� সমান 
অংশ�হণ ও সমান সেুযাগ িনি�তকরণ 

িশ�াথ�েদর কতগেুলা �� িজ�াসা করনু। িন�িলিখত ব�েবয্র সােথ একমত হেল তারা িক দাঁিড়েয় যাে� (অথবা হাত তুলেছ) িকংবা যিদ একমত না হয় তাহেল 
বেস থাকেছ? 

১.  েতামার িক মেন হয় পৃিথবীেত িল�ীয় অসমতা িবদয্মান? 
• যারা দাঁিড়েয় আেছ তােদরেক বলনু এমন একিট উদাহরণ িদেত যা েথেক েদখা যায় িল�ীয়অসমতা িবদয্মান

উদাহরণ�রূপ, একই কাজ কের পুরেুষর তুলনায় িকছু নারী কম আয় কের
• যারা বেস আেছ তােদরেক বলনু এমন একিট উদাহরণ িদেত যা েথেক েদখা যায় িল�ীয় সমতা  িবদয্মান

উদাহরণ�রূপ, কানাডা সরকােরর ম�ীসভায় নারী ও পুরেুষর অনপুাত ৫০:৫০

িশ�াথ�েদর েজাড়ায়-েজাড়ায় অথবা �ু� দেল ভাগ কের িন�িলিখত ��সমূহ [সবকিট অথবা গিুটকেয়ক] িনেয় িনেজেদর মেধয্ আলাপ করেত বলনু: 

২.  সবর্� যিদ িল�ীয় সমতা িবরাজ করেতা তাহেল পৃিথবীটা েকমন হেতা?  
৩.  পৃিথবীেত তাহেল কী পিরবতর্ন ঘটেতা বেল মেন কেরা? 
৪.  িনেজর ে�ে� কী কী পিরবতর্ন ঘটেতা বেল মেন কেরা?  
৫.  অিধকতর িল�ীয় সমতার জনয্ তুিম পৃিথবীেত েকােনা পিরবতর্ন ঘটােত পােরা বেল িক মেন কেরা? 
৬.  িল�ীয় সমতার আদশর্ বা েরাল মেডল িহসােব কােরা কথা মেন আেস?  

িশ�াথ�রা িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা স�� করার পর তােদরেক বলনু ��গেুলার উ�েরর বয্াপাের তারা সংে�েপ কী মেন কের: 

েকােনা চমক�দ িবষয় িক তােদর নজের পেড়েছ অথবা আেলাচনায় ওেঠ এেসেছ?  
এটা িক তােদর মেন েকােনা �� উসেক িদেয়েছ? 
এমন েকােনা িবষয় িক আেছ যা তারা পুেরা ে�ণীর সােথ ভাগাভািগ অথবা সবাই িমেল আেলাচনা করেত চায়? 

িশ�াথ�েদর আেলাচনায় েযসব িবষয় ওেঠ আসেত পাের েসগেুলা আেরা ভােলাভােব বঝুেত সাহাযয্ করেব এই পােঠর বািক অংশ, েযখােন থাকেব একিট 
গ� ও একিট সতয্ানসু�ানী �ক�।  

িনেজর কথা বলা 

পদে�প ৩: ৈবি�ক ল�য্ # ৫ – িল�ীয় সমতার ওপর দিৃ�পাত ৫ 
িমিনট

৫ 
িমিনট
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নারী, কনয্ািশশ ুও িশ�া িবষয়ক সিুনিদর্� ৈবি�ক ল�য্মা�ার (ৈবি�ক ল�য্ # ৪ ও # ৫) একিট িবেশষ ইসযু্ ও তার সমাধােনর উপর দিৃ� িদেত িনেচর গ� 
পড়ুন। 

ে�ণীক� ও ফরময্ােটর ওপর িভি� কের নানাভােব িনেচর গ�িট বলা যায়। েখয়াল রাখেবন, জমােয়তসদশৃ পিরেবেশ �থম দইুিট প�া েবিশ উপেযাগী: 

১.  েসাজাসাপটা গ�টা বলনু এবং গ�টা কােক িনেয় এটা িশ�াথ�রা জােন িকনা তা বঝুার েচ�া করনু ।  

২.  �িতিট অনেু�েদর মােঝ িবরিত িদন এবং েসসময় একিট করনু যা িনেয় িশ�াথ�রা ৩০ েসেক� আেলাচনা করেব (��গেুলা িনেচ েদওয়া হেলা)। 

৩.  িশ�াথ�েদর িবিভ� দেল ভাগ করনু। এেকক অনেু�দ কের গ�টা পাঠ করনু। সেবমা� েয অংশটা পাঠ করা হেলা তার নাটকীয় উপ�াপনা িন�ল ে�েম 
(েযখােন িশ�াথ�রা একদম িন�ল রেয় িগেয় তােদর অব�ান ও অিভবয্ি�র মাধয্েম েকােনা দেৃশয্র এক ি�রিচ�ময় উপ�াপনা করেবন) করার জনয্ িশ�াথ� 
দলগেুলােক বলনু।  

সামথর্য্/বয়স দেলর িনেচর ভােগ যােদর অব�ান তােদর উপেযাগী ভাষা বয্বহূত হেয়েছ এই গে�। িশ�কব�ৃ তা পিরমাজর্ না কের বয়� অথবা উ�সামথর্য্বান 
িশ�াথ�েদর জনয্ চয্ােলি�ং করেত চাইেত পােরন।  

এক েয িছল েছা� েমেয়। িবদয্ালেয় েযেত তার খুব ভাল লাগেতা। তেব, েস েয এলাকায় বাস করেতা েসখােনর িকছু রাজৈনিতক েনতা চাইেতা না েস িবদয্ালেয় যাক। 
তারা িবদয্ালেয় হামলা কের েমেয়েদর �ুেল যাওয়া েঠকােত েচ�া করেতা।  

��: েতামার এলাকার রাজৈনিতকভােব �ভাবশালী বয্ি�বগর্ েতামার িবদয্ালেয় হামলা চালােল এবং তুিম (েছেল বা েমেয় েয-ই হও না েকন) আর িবদয্ালেয় েযেত 
পারেব না বলেল কী করেব?  

তাই একিদন েসই েছা� েমেয়িট ব�ৃতা িদেয় এবং �গ িলেখ বলেত শরু ুকরেলা, েমেয়েদরও িবদয্ালেয় েযেত েদওয়া উিচত। তখন তার বয়স সেবমা� ১১ বছর।  

��: েস যখন এমনটা করা শরু ুকরেলা তখন নারীেদর িবদয্ালেয় পাঠােনার িবেরাধী রাজৈনিতকভােব �ভাবশালী বয্ি�রা কী �িতি�য়া েদখােত পাের বেল তুিম মেন 
কর? 

তব ু�মতাধর বয্ি�রা – যারা চায় না েমেয়রা িবদয্ালেয় যাক – তােক ভয় েদখােত চাইেলা যােত েস কাউেক েযন ওসব কথা আর না বেল। তারা জানেতা 
সারািবে�র বহু মানষু েমেয়িটর কথা শনুিছেলা। তাই তারা �� কের বিুঝেয় িদেলা েমেয়িট যিদ ওসব কথা বলা অবয্াহত রােখ তাহেল তারা তার �িত করেব।  

��: েতামার মতামত জানােনার জনয্ েকউ যিদ েতামােক হুমিক েদয়, তাহেল তুিম িক মতামত �কাশ ব� কের িদেব না েযেকােনা �কাের তা অবয্াহত রাখেব? 

েমেয়িট তার কথা বলা ব� করেলা না। তখন তার বয়স ১৪ বছর। একিদন েস বােস কের িবদয্ালয় েথেক িফরিছল। এক েলাক বােস ওেঠ তােক গিুল করেলা। বুেলট 
িগেয় িবধেঁলা তার মাথায়। েসৗভাগয্বশত েমেয়িট মারা েগেলা না।  

��: মতামত �কােশর জনয্ যিদ েতামার ওপর আঘাত আেস এবং তা সে�ও তুিম েবেঁচ যাও, েসে�ে� তুিম িক মতামত �কাশ ব� কের িদেব? 

তােক িবেদশ িনেয় যাওয়া হেলা। েস েবেঁচ েগেলা। েস িবদয্ালেয়র পড়ােশানা েশষ করেলা। আর েমেয়েদর েয িবদয্ালেয় েযেত েদওয়া উিচত – এ কথািট েস সারা িব�েক 
বলা অবয্াহত রাখল।  

��: এই েমেয়র বয্াপাের েতামার কী মেন হয়? তুিম িক মেন কর েমেয়িট িঠক কাজই কেরেছ? েকন/েকন নয়? 

এবার আপিন িশ�াথ�েদর জানােত পােরন েয েমেয়িটর নাম মালালা ইউসুফজাই আর ঘটনাগেুলা ২০০৮ েথেক ২০১২ সােলর মেধয্ ঘেটেছ।  
তােক ২০১৪ সােল েনােবল শাি� পুর�ার �দান করা হয়। আর এখন িতিন সবার জনয্, িবেশষত েমেয়েদর ে�ে�, িশ�ার সমান অিধকােরর পে� িবে�র অনয্তম 
�ধান �ব�া। 

পদে�প ৪: একিট শি�শালী গ� 
১২ 
িমিনট
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িন�িলিখত িববিৃত ও �� স�েকর্  িশ�াথ�েদর মতামত ও উ�র িদেত বলনু: 

• মালালা ইউসফুজাই িক েতামার আদশর্ বা েরাল মেডল? েকন/ েকন নয়?
• েনতা ও আদশর্ বয্ি� বা েরাল মেডল িহসােব নারী হেত পাের পুরেুষর মেতাই ভাল
• সারা িবে� এবং আমােদর �ানীয় সমােজ মালালার মেতা আেরা আদশর্ মানষু বা েরাল মেডল থাকা দরকার বেল মেন কেরা িক?
• েতামার �ানীয় সমােজ তুিম িক মালালার মেতা হেয় ওঠেত পােরা, যার িকনা রেয়েছ িনেজর িব�ােসর �িত গভীর দরদ?

িশ�াথ�েদর কােছ বয্াখয্া করনু েয, তারা তােদর বািড়র কাজ স�াদন করার মাধয্েম ৈবি�ক ল�য্ # ৫ – িল�ীয় সমতা অজর্ েন সি�য় অংিশদার হেয় ওঠেত 
পাের। আর এই বািড়র কাজিট হেলা একিট জিরপ স�াদন। 

�ানীয় পযর্ােয় পিরবার ও সমাজ এবং েসই সােথ িব�বয্াপী িল�ীয় সমতার উপা� স�েকর্  এই জিরপ িশ�াথ�েদরসহ আেরা বহু মানষুেক আেরা ভালমেতা অবিহত
হেত সাহাযয্ করেত পাের।  

ে��াপট তুেল ধরনু

১. জিরেপর ফরম (পিরিশ� ৩) হ�া�েরর পূেবর্ িব�পিরি�িতর িকছু তথয্-উপা� হািজর কের এর ে��াপট তুেল ধরনু

ক. ২০১৫ সােলর আগ� মােস, সারা িবে�র ১৯৩িট েদেশর মেধয্ ২১িটেত রা� অথবা সরকার �ধান িছেলন নারী – এে�ে� নারী ও 
পুরেুষর অনপুাত হেলা ১১ : ৮৯ 

খ. সারা িবে� েক�ীয় সরকারগুেলােতিনবর্ািচত �িতিনিধেদর ২২ শতাংশ হেলা নারী – এে�ে� নারী ও পুরেুষর অনপুাত ২২ : ৭৮ 
(পিরসংখয্ানিট েনওয়া হেয়েছ ইউএন উইেমন ওেয়বসাইট েথেক) 

২. ৈবি�ক ল�য্ # ৫ – িল�ীয় সমতা’র িব�ািরত িববরণী েথেক িনেচর পেয়�গেুলা পাঠ কের ৈবি�ক ল�য্মা�ার �তয্াশা তােত েযাগ করনু, ৫০ : 
৫০ 

ক. আমােদর েনতৃব�ৃ এবং ৈবি�ক ল�য্মা�ার �েণতারা িস�াে� েপৗঁছান েয এই িবে� দরকার হেলা: 
i. আেরা েবিশ নারী েনতৃ�
ii. িবিভ� সং�া, বয্বসায় �িত�ান ও েকা�ািনর দািয়ে� আেরা েবিশ নারী আসা

খ. �তয্াশা হেলা ২০৩০ সাল নাগাদ এসব পেদ পুরেুষর মেতা নারীর সমান �িতিনিধ� থাকেব। েটকসই উ�য়েনর জনয্ ৈবি�ক ল�য্মা�া 
িবষেয় আেরা তথয্ েপেত অন�ুহ কের ঘুের আসনু এই ওেয়বসাইটিট: http://www.globalgoals.org/ 

জিরপ কাজ িঠক করনু

১. স�ব হেল এমা ওয়াটসেনর এই িভিডওিট েদখান: https://vimeo.com/174213067 
২. তা স�ব না হেল জিরপ কােজর িন�িলিখত িববরণিট পাঠ করনু।  

পদে�প ৫: বািড়র কাজ– একিট সতয্ানসু�ান িমশন! ১০ 
িমিনট

অিতির� ঐি�ক কমর্কা� 

http://www.globalgoals.org/
https://vimeo.com/174213067
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িকছু�ণ আেগ আমরা িকছু পিরসংখয্ান েদখলাম যা েথেক �� েয িল�ীয় সমতা অজর্ ন করা েথেক আমরা এখনও বহু দূের। আর আমরা এটাও শেুনিছ কীভােব তা 
ৈবি�ক ল�য্মা�া এবং ৈবি�ক ল�য্ # ৫ – িল�ীয় সমতা’র সােথ খাপ খায়। 

ওয়া�র্ ’স লােজর্� েলসন, ইউএন উইেমেনর িহ-ফর-িশ উেদয্াগ, ইউিনেসফ, সরকারসমূহ এবং ৈবি�ক ল�য্মা�া সমথর্নকারী সকল সং�া মেন কের, পৃিথবীেত 
পিরবতর্ন তখনই ঘটেব যখন �েতয্ক েমেয় ও েছেল এই িব�াস িনেয় েবেড় ওঠেত পাের েয তার জীবেন েস িকছু একটা অজর্ ন করেত পারেব। আর এিটেক বা�েব রূপ 
েদওয়ার একিট উপায় হেলা �েতয্েকর িনজ িনজ সমােজ শি�শালী আদশর্ বা েরাল মেডল ও েনতৃে�র উপি�িত, যারা েদিখেয় িদেত পাের জীবেন কতদরূ যাওয়া স�ব।  

সহেজই মেন হেত পাের েয, িবে�র নানা �ােন বিুঝ এমনটাই ঘেট চেলেছ – আসেলই িক তাই? নীিত িনধর্ারেণ এবং আমােদর জীবেন সবেচেয় েবিশ �ভাব েফেল এমন 
কােজর ে�ে� নারী ও পুরেুষর ভারসােময্র বয্াপাের আমরা আসেল কতটা ভািব? আমরা িক �কৃত��ােব একিট সমতার পৃিথবী গড়ার িদেক এিগেয় চেলিছ, েযখােন 
িচিক�সক, সংবাদপাঠক, রাজনীিতক, পুিলশ, অিফেসর কতর্ া, িবচারক – এবং অনয্ানয্ নানা েপশাজীিবর মেধয্ সমান সংখয্ক পুরষু ও নারী রেয়েছ? 

পিরবতর্ন ঘটােনার একমা� উপায় �কৃত অব�া জানা – েকাথা েথেক শরু ুকরিছ তা জানা। তাই একিট অতয্� আকষর্ণীয় কােজ অংশ�হণ করার জনয্ তারা 
েতামােদর আহবান জানাে�। তুিম েযখােন বসবাস কর েসখানকার িল�ীয় সমতার �কৃত অব�া কী তা িনণর্য় করা এই কােজর ল�য্। 

এইেতা এখােন (জিরেপর ফলাফল ধারণ করার জনয্ পাতািট তুেল ধরনু – পিরিশ� ৩)। খুব সহেজই এটা করা যায়। ফরমিট তুিম পূরণ করেব এবং জিরেপ �া� 
উপাে�র িভি�েত অনপুাত িনণর্য় করেব। 

ওটা করা হেয় েগেল জিরপ েশেষ তুিম িবদয্ালেয় িফের আসার পর আমরা “েপা�ার” (েপা�ার েদখান, পিরিশ� ৪) পূরণ করব, যােত পুরষু ও নারীর ভারসাময্ 
অথবা ভারসাময্হীনতা েদখােনা যায়। তখন আমরা িব�বয্াপী ছড়ােনা অনয্ানয্েদর সােথ যু� হেত পাির এবং েসই উপা� ও �ান ওয়া�র্ ’স লােজর্� েলসন 
ওেয়বসাইটেক �দান করেত পাির, আর এভােব একিট ৈবি�ক গ� মানিচ� ৈতিরেত সহায়তা করেত পাির, েয মানিচ� েথেক েদখা যােব আজেক ২০১৬ সােল এেস 
িল�ীয় সমতার িচ�িট েকমন। এর ফেল আমরা তুলনা কের েদখেত পারেবা এবং �ানীয় ও ৈবি�ক পযর্ােয় িল�ীয় সমতা িবষেয় আেরা সেচতন হেয় ওঠেত পারেবা! 

৩. জিরেপর কাগজ (পিরিশ� ৩) হ�া�র করনু।  

৪. িশ�াথ�েদর বিুঝেয় বলনু েয তােদর কাজ হেব বািড়েত িগেয় �� করা এবং জিরেপর ফরমিট পূরণ করা। 

িশ�াথ�রা িনজ িনজ বািড়েত িগেয় জিরপ স�� করার আেগ চূড়া� আেলাচনার বয্ব�া করনু, যােত জিরেপর ওপর তােদর অংিশদাির� থােক, তারা বঝুেত পাের 
েকন তারা কাজিট করেছ এবং েদেখ িনেত পাের তােদর �া� তথয্ পূবর্ানমুােনর সােথ িমেল িকনা।  

িনে�া� েযেকােনা �� উ�াপন কের িকছু আেলাচনা, অনিুস�া� ও নয্াযয্তা �িতপাদেনর �েণাদনা িদন: 

১.  েতামার এলাকায় ও রাে� েনতৃ� ও নীিতিনধর্ারেণর ে�ে� নারী ও পুরেুষর অনপুাত ৫০ : ৫০ বেল মেন কেরা িক?  
২.  েতামার জিরেপর ফলাফেল নারী ও পুরেুষর অনপুাত কত হেব বেল অনমুান কেরা?  
৩.  েতামার অনমুােনর েপছেন যিু� কী? েকন এমনটা ঘটেত পাের?  
৪.  যখন তুিম জিরেপর ফলাফল জানেব তখন তা আেরা সি�য় িব�নাগিরক হেয় ওঠার পেথ েতামােক কীভােব স�ম কের তুলেত পাের? 

��বয্: সময় বাঁচােনার জনয্ অিধকতর সামথর্য্বান িশ�াথ�রা তােদর জিরপ েথেক িল�ীয় অনপুাত িনণর্য় ও েপা�ারসহ পুেরা কাজিট িনজ বািড়েতই স�� কের 
আসেত পাের। একােজ তারা িনেজেদর িপতামাতােকও স��ৃ করেত পাের! 

িচ�াভাবনা, পূবর্ানুমান, ি�য়া ও তেথয্র ৈবধতা 
১০ 
িমিনট 
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এই েসশেনর মূল আেলািচত িবষয়: েপা�ার স�� করা, তুলনা, িবে�ষণ, বয্াখয্া ও ফলাফেলর পযর্ােলাচনা। 

��বয্: সময় বাঁচােনার জনয্ িশ�াথ�রা তােদর জিরপ েথেক িল�ীয় অনপুাত িনণর্য় ও েপা�ারসহ পুেরা কাজিট িনজ বািড়েতই স�� কের আসেত পাের। যিদ তারা 
তা কের থােক েসে�ে� পদে�প ১ এিড়েয় পদে�প ২-এ চেল যান। 

পিরিশ� ৫-এ �দ� িনেদর্শাবলী কােজ লািগেয় িশ�াথ�েদর িনজ িনজ জিরপ েথেক ৈলি�ক অনপুাত িনণর্য় করার এবং েপা�ার স�� করার পথ বাতেল িদন্। 
েপা�ার স�� করার ে�ে� অনপুােতর সােথ সাম�সয্পূণর্ভােব িচে�র উভয় পােশ রঙ লাগান।  

িবক�: �েতয্ক িশ�াথ�র জনয্ এটা করা খুব কিঠন অথবা সময়সােপ� হেয় থাকেল,আপিন িনেজ অেনকগুেলা জিরপ একি�ত করার মাধয্েম গড় কের একিট মা� 
ৈলি�ক অনপুাত ও েপা�ার পুেরা ে�ণী, িশ�াবষর্ িকংবা �ুেলর জনয্ দাড়ঁ করােত পােরন। 

তুে া�র্ জর্

��বয্: এই কােজর জনয্ ই�ারেনট সংেযাগ আবশয্ক। সংেযাগ না থাকেল িবক� িহসােব েপা�ারগুেলা আপনার েদেশর ইউিনেসফ অিফেস পাঠােত পােরন।  

এই �ের এেস আমরা উপা�গুেলােক কােজ িপরণত কের বািক িব�েক সােথ িনেয় সেচতনতা ৈিতর িকর।  

িনেজেদর িজরপ েথেক �া� উপা� িনেয় িশ�াথ�রা িনেজ িনেজ (অথবা সবার িজরেপর ফল িিমলেয় পুেরা ে�ণী িহসােব) এই িঠকানায় িগেয় আপেলাড কের: 
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand 
এর মাধ েম সব উপা�েক কােজ রূপা�েরর উপেযাগী করা হয় এবং সারা িবে�র সােথ িশ�াথ�েদর উপা� িিবনময় কের েনওয়া হয়।  

িশ�াথ�রা (আপনার ে�ণীর প� েথেক িশ�ক িহসােব আিপন িনেজ) উপা� আপেলাড করার পর এখােন ৈিল�ক অনুপাত িিনণ ত হেয় যায় এবং আপনার ফলাফল 
এক িব� মািনচে� �িদশ ত হয়। এখােন েপা�ারও িস�ত হয়।  
আিপন আপনার েপা�ার আপেলাড করেত পােরন।  

তখন েসখােন সামািজক েযাগােযাগ মাধ েমর �ারা (অথবা িবদ ালেয়র সামািজক েযাগােযাগ মাধ ম ব বহার কের) আপনার ফলাফল অন ান েদর সােথ েশয়ার 
করা যায়। আর ওয়া� ’স লােজ� েলসেনর সােথ ফলাফল িিবনময় কের িনেজেদর উপা� অন েদর েদখােনা যায় এবং �ানীয় ও ৈিব�ক পয ােয় অন েদর ফলাফেলর 
সােথ তুলনা করা যায়!  

আিপন িযদ উ� ইউআরএিলট ব বহার না কেরন , েসে�ে� িশ�াথ�েদরেক তােদর িনজ িনজ হােত ৈিতর েপা�ােরর িছব ল ওয় ’স লাে � েলসেনর সােথ েশয়ার করেত 
বলেত পােরন িনেচর িঠকানাগুেলােত 
Twitter (https://twitter.com/Theworldslesson),  
Facebook (https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/)িকংবা 
Instagram (https://www.instagram.com/theworldslesson/) 

পদে�প ১: েপা�ারিট স�� করা 
১০ 
িমিনট

পূণর্া� পাঠ-পিরক�না : েসশন দইু 

পদে�প ২: উপা� আপেলাড ও িবিনময় করা! 
১০ 
িমিনট

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/worlds-largest-lesson-2016-focus-on-goal-5-gender-equality/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/worlds-largest-lesson-2016-focus-on-goal-5-gender-equality/
https://twitter.com/Theworldslesson
https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/)
https://www.instagram.com/theworldslesson/
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আপনার উপা� সং�েহ সিুবধার জনয্ অন�ুহ কের সােথ পিরিশ� ৫-এ উে�িখত িনেদর্শাবলী সতকর্ তার অনসুরণ করনু।  

িশ�াথ�েদর কােছ তুেল ধরনু েয, েকােনা �েয়াজনীয় ে�ে� পিরবতর্ন আনেত চাইেল এই পেথ তারা সবাই িমেল সিতয্কােরর পিরবতর্ন িনেয় আসেত পাের। 

এখােন িশ�াথ�রা িনেজ িনেজ এবং ে�ণীগতভােব িকছু আিব�ােরর সেুযাগ পায়। আপিন স�ালেকর ভূিমকায় েথেক িশ�াথ�েদর িচ�াচচর্ া, আেলাচনা এবং কীভােব 
ৈবি�ক ল�য্ #৫ অজর্ েন কাজ করা যায় তার পথস�ােনর সেুযাগ কের িদন।  

১. েদখান ও বলনু – ে�ণীকে� িশ�াথ�েদরেক একজেনর েপা�ার অনয্জনেক েদখােত ও �িততুলনা করেত বলনু। তারা িক ে�ণীগতভােব েকােনা �কার 
িস�াে� েপৗঁছােত পাের িকংবা তােদর �া� ফলাফেলর গড় করেত পাের? 

২. ৈলি�ক সমতা ও ৈবি�ক ল�য্মা�ার ে�ি�েত তােদর সমােজ এটার তা�পযর্য্ কী, তা িশ�াথ�েদর েজাড়ায় েজাড়ায় ভাগ হেয় আেলাচনা করেত বলনু। 
ৈলি�ক অনপুাত ৫০:৫০ করার ল�য্ েথেক তারা কত দেূর রেয়েছ? 

৩. তােদর �া� ফলাফল ে�ণীগতভােব (অথবা দলগতভােব) আেলাচনা এবং জিরপ চালােনার আেগকার পূবর্ানমুােনর িবপিরেত তােদর ফলাফল মূলয্ায়েনর 
বয্ব�া করনু। তােদর অনমুান িঠক িছল, নািক ভুল? েকােনা িকছু তােদর আ�যর্াি�ত কেরেছ? 

৪. েনতৃে�র ে�ে� ৈলি�ক অনপুাত যােত ৫০:৫০-এর কাছাকািছ হয় তা িনি�ত করার জনয্ িশ�াথ�রা বড় হেয় বয্ি�গতভােব �ধান েয িতনিট কাজ 
করেত পাের তা িনেয় ভাবেত অথবা িলখেত বলনু। 

৫. ে�ণীকে�র একিট কমর্পিরক�না �ণয়ন করনু অথবা সেবর্া�ম ভাবনার ওপর েভাটাভুিটর বয্ব�া করনু এবং তা অনয্ানয্ ে�ণীর সােথ ভাগাভািগ করনু। 
কমর্পিরক�নােক বা�েব রূপ েদওয়ােক ল�য্ িহসােব িনধর্ারণ করনু। 

৬. িল�ীয় সমতার �িত অ�ীকারাব� িকছু বয্ি� ও সং�ার উদাহরণ এবং দদুর্া� িকছু িরেসােসর্র েখাঁজ িশ�াথ�েদর সােথ েশ��র করার এটা দারনু
সেুযাগ। 

ক. সূচনা িহেসেব ইউএন উইেমন এবং িহ-ফর-িশ উেদয্ােগর ওপর দিৃ� েদওয়া গরু�ুপূণর্ http://www.heforshe.org/ , 
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw/from-where-i-stand 

১.  আপনার কােছ দরকাির �যিু� থাকেল হয় এই ইউআরএল আবার ঘেুর েদখুন 
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand 
নয়েতা Twitter, Instagram অথবা Facebook-এর মেতা সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েমর �াটফেমর্ ওয়া�র্ ’স লােজর্� েলসেনর েখাঁজ করনু এবং 
অনসু�ান করনু #FromWhereIStand, #GlobalGoals এবং #nameoftheircountry 

২.  তারা িনেজেদর, িনজ েদেশর অনয্ানয্ িশ�াথ�র এবং সারা িবে�র মানেুষর েপা�ার েদখেত পাের। 

৩.  আপনােদর সােথ যিদ েকােনা িবদয্ালেয়র আ�জর্ ািতক সংেযাগ েথেক থােক তাহেল তােদর সােথ েযাগােযাগ করনু এবং তােদরেক আপনােদর সােথ এই 
�কে� অংশ িনেত বলনু। তারপর পার�িরক ফলাফেলর তুলনা করনু এবং ফলাফল িনেয় আেলাচনা করনু। �াইেপর মাধয্েম আেলাচনার বয্ব�া করেত 
পােরন, যােত িশ�াথ�রা অংশ�হণ করেত পাের।  

পদে�প ৩: েদখােনা ও বলা – তুিম কী আিব�ার করেল? 
১০ 
িমিনট

পদে�প ৪: েশয়ার ও তুলনা করা ১০ 
িমিনট

http://www.heforshe.org/
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw/from-where-i-stand
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__worldslargestlesson.globalgoals.org_FromWhereIStand&d=DQMF-g&c=n6-cguzQvX_tUIrZOS_4Og&r=GoLUhQQV59x0etI2EeY1B_fH_txdVTJPPPJxT1P_pB0&m=Uv5s3UXC6WFrnuqsfRg1c4NicevzynXbxOq222h2vHc&s=RqHzPbgqthfi_yg0xmfIUV_S_1KmnmFHulrf0r0Zcb4&e=
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৪.  আপনােদর সােথ েকােনা িবদয্ালেয়র আ�জর্ ািতক সংেযাগ না থাকেল এখােন খুেঁজ েদখেত পােরন: 
https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-schools-online/about-programmes/connecting-
classrooms 

৫.  আেরকিট দারণু পদে�প হেত পাের িহ-ফর-িশ এবং ইউএন উইেমেনর সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েম আপনােদর েপা�ােরর ফেটা েপা� করা। তােদর 
হয্াে�ল হেলা: @HeforShe  @UN_Women  

আপনােদর কমর্পিরক�না ও পদে�প ২ েথেক �া� ভাবনাসমূেহর পযর্ােলাচনা করনু। েদখুন এগেুলা িল�ীয় সমতার ে�ে� কতটুকু অবদান েরেখ চেলেছ। 
অেপ�াকৃত পিরণত িশ�াথ�রা অবশয্ েদখেত পাের মহ� মানেুষরা নারী ও কনয্ািশশেুদর সহায়তার জনয্ কী ধরেনর মহ� কাজ কের চেলেছন (িনেচ িলংক 
েদখুন)। আর তারা ১.৩ িবিলয়ন মানেুষর কাতাের সািমল হেয় িল�ীয় সমতার পে� দাঁড়ােত এই িঠকানায় একিট অ�ীকার করার মাধয্েম: 
http://www.heforshe.org/ 

• িহ-ফর-িশ উেদয্াগ: http://www.heforshe.org/
• ইউএন উইেমন: http://www.unwomen.org/
• ইউিনেসফ: www.unicef.org/

পদে�প ৫: আপনার কমর্পিরক�নায় িফের যাওয়া ও কাজ শুর ুকরা! ৫ 
িমিনট

ৈবি�ক ল�য্মা�া অজর্ েন কাজ করুন 

https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-schools-online/about-programmes/connecting-classrooms
https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-schools-online/about-programmes/connecting-classrooms
http://www.heforshe.org/
http://www.heforshe.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.unicef.org/
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
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হ�ােলা… হ�ােলা… �নেত পা�?

আিম �ধু বলিছলাম, আমােদর অসাধারণ সজৃনশীল �মতা�েলােক কােজ লাগােত হেব জািতসংেঘর 
ৈবি�ক ল��মা�াসমূহ অজ�ন করার জন�। িক� িকভােব? মহাশেূন� পিৃথবী যিদও এক েছাট কণাসম, 
তথািপ আমরা যখন পিৃথবীেত অব�ান কির তখন তা আমােদর কােছ �কা� মেন হয়। ৈবি�ক 
ল��মা�াসমূেহর ব�াপােরও এমনটা মেন হেত পাের। তেব েযখােন ত� িম বাস কর েসখানকার সমস�া 
�ঠক করেত যিদ মেনািনেবশ কর, তাহেল ত� িম িবরাট পিরবত�ন িনেয় আসেত পার। িতন উপােয় ত� িম 
সাহায� করেত পার। েস�েলা হেলা: আিব�ার, উ�াবন ও �চারণা। তাহেল ��ত হও, চেলা আমরা 
�িড়তেবেগ সারা দুিনয়ায় চ�র িদেয় েদেখ আিস নবীেনরা ইেতামেধ� কী করেছ। 

এটা ত� রে�র না�িনক শহর ই�া�ুল। এখােন থােক এিলফ। েস একজন আিব�ারক। অন�ান� বড় 
শহেরর মত ই�া�ুেলও দষূেণর মা�া ব�াপক। েবিশরভাগ দষূণ ঘেট েপে�ািলয়ামজাত �াি�েকর 
কারেণ। এিলফ ব�াপার�ট িনেয় স�� িছেলা না। েস ভাবেত লাগেলা েয েস কী করেত পাের। একসময় 
েস কলার েখাসা েথেক নত�ন ধরেনর �াকৃিতক �াি�ক ৈতিরর প�িত আিব�ার করেলা। সিত� সিত�। 
এ�ট স�া, িরসাইেকল করা সহজ এবং িনেজর রা�াঘেরই ত� িম এ�ট ৈতির করেত পারেব। আর যিদ 
ত� িম কলার িম�া� পছ� কর, তাহেল েতা েসানায় েসাহাগা তেব খুব েবিশ েখেয়া না। 

এবার তাহেল টয়েলট িনেয় কথা বিল। এই হেলা েরািহত। েস ভারেতর ব�া�ােলাের বাস কের। েসখােন 
জনসংখ�া খুব �তু বাড়েছ আর েসই সােথ বাড়েছ বজ��। েকােনা সাধারণ টয়েলট �িতবার �াশ করেল 
৬ িলটার পািন খরচ হয়। েযখােন পািনর অভাব, েসখােন এ�ট অপচয় মা�। তাই েরািহত এমন 
টয়েলট আিব�ার করল, েয�টেত ৫০ শতাংশ পািন কম লােগ। েস এ�টর নাম েদয় ‘ভ�াকু-��াশ’। তার 
এই আিব�ােরর জন� েস এক�ট আ�জ�ািতক িব�ান পুর�ার েপেয়েছ। আর এখন েস তার সাফেল� 
উ�িসত। 

ত� িম উ�াবক হেত পার, সজৃনশীল হেত পার আর ভাবেত পার কীভােব আমরা আেরা ভােলাভােব 
বাচঁেত পাির। নথ � িফলােডলিফয়ার আরবান ��েয়টস �েদর কথাই ধরা যাক। এক ভয়ংকর ও 
অবেহিলত এলাকায় একদল িব�য়কর ত�ণ-ত�ণী পিরত�� জিম পুন��ার কের। েসখােন তারা 
খামার বািনেয় শাকসব�জ উৎপাদন �� কের। আর এখন তারা �ানীয় শত শত বািড় ও েরে�ারায়ঁ তা 
সরবরাহ কের। ‘লাইফ ড�  ে�া ফাম �’ কিমউিন�টেক বদেল িদেয়েছ। সবার জন� অিধকতর �া��কর ও 
িনরাপদ কেরেছ। 

এবার তাহেল যাওয়া যাক নাইেজিরয়ায়। েযসব েদেশ জনসংখ�া সবেচেয় �তুগিতেত বাড়েছ, এ�ট 
তােদর অন�তম। এ�ট একদল দুদ�া� েমেয়েদর িনেয় গ�ঠত ‘�টম চ�ািরস’। এসব েমেয়রা িবরাট 
সমস�ার সমাধান করেছ। �টম চ�ািরস উপলি� কের েয, নাইেজিরয়ার িকছ�  িকছ�  অ�েল েলাকজন 
অসু� হেয় পড়ার কারণ হেলা ময়লা-আবজ�না �ঠক মেতা পির�ার করা হয় না। তাই তারা ৈতির কের 
‘িডসকািড�য়াস – এ�ট এক�ট েফান অ�াপ। এ�ট িদেয় ময়লা-আবজ�নার খবর জানােনা এবং 
পিরেবশবা�ব গািড় িদেয় িনরাপেদ তা সিরেয় েনওয়ার ব�ব�া করা যায়। েদখেল েতা? �ধু এক�ট 
মহৎ িচ�া িদেয় অেনকে�ে� পিৃথবীেক অিধকতর �া��কর কের েতালা যায়। 

ত� িম ক�াে�ইনার হেত পার। বািল �ীেপর দুই েবান িমলািত ও ইসােবল। তােদর সু�র �ীপ�টেত 
�াি�ক ব�ােগর �িত েঠকােনার জন� তারা �চারািভযান চািলেয় যাে�। ল� ল� �াি�ক ব�াগ 
সমুে� িগেয় পেড়। এেত পািন দিূষত হয় এবং সামুি�ক উ��দ-�াণী �িতর মেুখ পেড়। িমলািত ও 
ইসােবল িস�াে� েপৗ�েছ, যেথ� হেয়েছ – আর নয়। তারা গণ-আেবদন দািখল এবং সম�ুৈসকত 
পির��তা অিভযােনর আেয়াজন কের আর এখন তােদর এসব েচ�ার ফেল সরকার ২০১৮ নাগাদ 
বািল �ীেপ �াি�ক ব�াগ িনিষ� করেত স�ত হেয়েছ। 
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সবেশেষ, চল ঘেুর আিস জড�ান। এই হেলা মাজনু। তার জ� িসিরয়ায়। েস শরণাথ� িশিবের থাকত। 
শরণাথ� িশিবেরর বহ�  েমেয়েক অ� বয়েস িবেয় করেত হেতা। েয কারেণ, তােদরেক পড়ােশানা েছেড় 
িদেত হেতা। মাজেুনর মেন হেয়িছেলা এ�ট িবরাট ভ�ল আর তখন েস এক�ট �চারািভযান �� কের 
যােত অিভভাবেকরা তােদর েমেয়েদর �ুেল পাঠােনা অব�হাত রােখ এবং এেতা অ� বয়েস িবেয় না 
েদয়। মাজনু জােন, �েত�ক েমেয়রই ভােলা িশ�া পাওয়ার অিধকার আেছ। আর েদখ দৃঢ মেনাবল 
থাকেল একজন িশি�ত েমেয়র পে� কী অজ�ন করা স�ব। 

সারা দুিনয়ায় নবীন আিব�ারক, উ�াবক এবং �চারকরা পিৃথবীর ইিতবাচক পিরবত�ন ঘ�টেয় চেলেছ। 
আর তাই, ত� িমও পার। আমােদর সমস�া অেনক। তেব েতামার সৃজনশীল শ��ও কম নয়। �ধু যা 
দরকার তা হেলা সংেবদনশীল হওয়া, সৃজনশীলতােক কােজ লাগােনা এবং পার�িরক সহেযািগতা 
বাড়ােনা। আমরা সবাই যিদ তা কির তাহেল ২০৩০ সাল নাগাদ আমরা সিত� সিত� ৈবি�ক 
ল��মা�াসমূহ পূরণ করেত পারব। 

েবশ, �ধু এইট�কুই বিল। 
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‘আমার অব�ান’ 
েতামার �ানীয় সমােজ �ভাবশালী বয্ি�বগর্ ও নীিতিনধর্ারকেদর ওপর জিরপ

যেথাপয�ু বাে� �স িচ� িদেয় েতামার জিরপ ফরমিট পূরণ কেরা

নারী পুরষু

রাজৈনিতক েনতৃ� 
েতামােদর �ধানম�ী / রা�পিত 
জাতীয় সংসেদ েতামােদর �িতিনিধ� কেরন েয বয্ি� 

�ানীয় েনতৃ� 
েতামার েজলা বা শহর কাউি�েলর �ানীয় েনতা/ েগা�পিত / কাউি� �ধান/ েময়র 
ইতয্ািদ

�ানীয় সমােজ �ভাবশালী বয্ি� ও নীিতিনধর্ারক
েতামার �ধান িশ�ক
েতামার িচিক�সক

েতামার িপতা-মাতা েকােনা একজেনর বস 
�ানীয় পুিলশ �ধান
�ানীয় বয্াংক ময্ােনজার
েয খবেরর চয্ােনল তুিম েদখ তার সংবাদপাঠক অথবা েয পি�কা তুিম পড় েসিটর
স�াদক

েতামার ি�য় গােনর মখুয্ গায়ক 

েতামার েখলাধলুার িটেমর েকাচ (ঐি�ক) 
েতামার ধম�য়/আধয্াি�ক অথবা যাজক েনতা (ঐি�ক) 

সবর্েমাট: 

��বয্: িকছু মানষু এই দিুট িবেশষ িল� বা েজ�ার পিরচেয়র বাইের িনেজেক িচি�ত করেত পাের। তাই তুিম চাইেল একিট তৃতীয় ���� েযাগ করেত পােরা। 



আমার অব�ান

সমােজ �ভাব িব�ারকারী ও নীিিতনধারেকদর েমধ  নারী ও পুরুেষর অনুপাত কী তার উপর েআলাকপাত েকর িপরচািলত িজরপ েেথক �া� আমার ফলাফল। 

.@িব�পাঠ #আমার_অব�ান #............................... আমার িল�ীয় অনুপাত েহলা.....: .....

#ৈিব�কল�মা�া

নারী পুরুষ

িবদােলয়র নাম শহর/েজলা/অ�ল 

েদশ

পতাকা
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েতামার জিরপ ও েপা�ার স��করেণর বয্াপাের িনেদর্শাবলী

েতামার ৈলি�ক অনুপাত িনণর্য় কর। 
�িতিট �ে� েমাট কতিট �সিচ� আেছ তা েযাগ কের েসই সংখয্ািট এেকবাের িনেচর সািরেত বসাও।  
সব �ে�র েমাট �সিচ� সংখয্া েযাগ কর। উদাহরণ�রূপ, তুিম যিদ �েতয্কিট �ে�র জবার িদেয় থাক তাহেল সব �� েযাগ করেল েযাগফল হেব ১২। 

কীভােব েতামার অনপুাত িনণর্য় করেব: 

নারী �ে�র েমাট x ১০০ :   পুরষু �ে�র েমাট x ১০০ 
সবর্েমাট সবর্েমাট

সতুরাং, উদাহরণ�রূপ, তুিম যিদ সব �ে�র উ�র িদেয় থাক এবং তােত েতামার জিরেপ ২ জন নারী ও ১০ জন পুরষু ওেঠ 
আেস, তাহেল েতামার অনপুােতর িহসাব হেব িন�রূপ:  
২ x  ১০০   :  ১০x  ১০০ 
১২ ১২ 
=       ১৬.৬৬ : ৮৩.৩৩ 
=  ১৭ :৮৩ 

এখন েতামার অনপুাতেক এভােব �কাশ কর % নারী : % পুরষু উদাহরণ�রূপ ৫০:৫০ অথবা ১৭ : ৮৩ 
অনপুােতর দু্ই পােশর সংখয্া েযাগ করেল েযাগফল হেব ১০০। মেন েরখ, নারীর অনপুাত িলখেব বামপােশ আর পুরেুষর অনপুাত ডানপােশ। 

েপা�ার স�� কর
েপা�ােরর উপরভােগর বা�সমহূ পূরণ কর।  
আমরা জানেত চাই তুিম েকাথায় আছ। তেব তুিম েতামার নাম না িদেত চাইেল েকােনা সমসয্া েনই। 

নারীর পােশর অনপুাতিট নাও, েযমন ১৭ 
নারীর পাশিটেত েয আকৃিতিট ে�েলর মােপ ১৭ শতাংেশর �িতিনিধ� কের েসিটেত রঙ লাগাও। এিটই হেলা 
যেথাপয�ু আকৃিত। ২০ শতাংেশর িনশানা েদওয়া আকৃিতর েথেক এিট সামানয্ েছাট হেব।  

আেরক �কার রঙ বয্বহার কের পুরুেষর জনয্ সংরি�ত ডান পাশিট একই কায়দায় রঙ কর। 

িচে�র িনেচর বাে� �� কের অনপুাতিট িলখ, যােত আমরা েদখেত পাির।  

ফলাফল েশয়ার কর
েতামার েপা�ােরর একিট ছিব েতাল। 

আমােদর পাঠাও Twitter বা Instagram-এ @TheWorldsLessonঅথবা Facebook-এ @TheWorld’sLargestLesson 

যথাযথভােব কিপ কের িনেচর েপা�িট পূরণ করার মাধয্েম িনি�ত কর আমরা েযন েতামার তথয্ েপেত পাির। 

.#FromWhereIStand in #[your country] my gender ratio is x:y (insert your 
gender ratio women: men) #GlobalGoals  @TheWorldsLesson
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