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বৈশ্বিক লক্ষমাত্রার খাদ্য প্রকল্প
প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে

বিষয়

পাঠ প্রস্তুতি

বিজ্ঞান, ভূ গ�োল, সমাজ অধ্যয়ন, ভাষা, কলা/স্বাক্ষরতা, গণিত

• তিনটি পত্রের কপি (প্রতি শিক্ষার্ থীর জন্য একটি করে) প্রিন্ট করুন
• শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ এমন রাখা উচিত যাতে তা বৃত্তাকারে কিংবা টেবিলের
পাশবরাবর চেয়ার সাজিয়ে আল�োচনা ও পারস্পরিক সহয�োগিতামূলক দলগত
কর্মকাণ্ড চালান�োকে উৎসাহিত করে
• 	ভিডিওনির্ভ র উপস্থাপনার জন্য ভিডিও ও অডিও সরঞ্জামাদি লাগবে
• 	ভিডিও ও অডিও সরঞ্জামাদি না থাকলে, তার বদলে একটি প�োস্টার শেয়ার করা
যেতে পারে (পরিশিষ্ট খ)

শিক্ষণীয় বিষয়
শিক্ষার্ থীরা যা শিখবে:
• মকান প্রটরিয়ায় ববববিক লক্ষ্য�াত্া বিবর হতলা এবং ২০৩০ সাল নাগাদ অজ্ তনর
পবরকল্পনা মনওয়া হতলা িা উপলব্ধি করতব
• ববববিক লক্ষ্য�াত্া ও িাতদর জীবতনর �ধ্যকার মযাগসূত্ িানতি পারতব
• একটি প্রতিটনবধস্ানীয় খাবার �ূল্যায়ন করতি পারতব এবং ববববিক লক্ষ্য�াত্ার
মক্ষতত্ সহায়ক ববকল্প খাবারস�ূহ টিবনিি করতি পারতব
• ির্য সংতলেষি করতি পারতব এবং খাদ্যদ্রব্য বাোই ও আিরতির �াধ্যত� ববববিক
লক্ষ্য�াত্া অজ্ তন সাহায্য করার জন্য ব্যততিগি অঙ্ীকার করতি পারতব।
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পাঠ প্রস্তুতি
চ

উদ্দেশ্য ও শিক্ষাদান
২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে, জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের সবাই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গ�োলস (এসডিজি) গ্রহণ করে – যা
সাধারণভাবে ‘বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা’ বা গ্লোবাল গ�োলস নামে পরিচিত। “২০৩০ সালের অ্যাজেন্ডায়” ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যা চরমদারিদ্রের অবসান, জলবায়ু পরিবর্ত ন
ম�োকাবেলা ও অসমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে আগামী ১৫ বছরে উন্নয়নকে চালিত করবে। এই ঐতিহাসিক সমঝ�োতা সবার জন্য অধিকতর ভাল ও টেকসই ভবিষ্যতের
পথ উন্মূক্ত করে দিয়েছে।
দারিদ্য নির্মূল (লক্ষ্য ১) থেকে শুরু করে অসমতা কমান�ো (লক্ষ্য ১০) কিংবা জলবায়ু বিষয়ক সক্রিয়তার (লক্ষ্য ১৩) মত�ো প্রতিটি লক্ষ্যই এমন কত�োগুল�ো স্পষ্ট ও
পরিমাপয�োগ্য অভীষ্ট হাজির করে, যা ২০৩০ সাল নাগাদ লক্ষ্যমালা অর্জনের পথে পৃথিবীর দেশসমূহ ও নাগরিকদের সক্রিয়তার পথ বাতলে দেয়। লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে আর�ো
তথ্যের জন্য নিচে দেখুন:

১. বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা এবং বিশ্বের বৃহত্তম পাঠ বিষয়ে বিনামূল্যে এক ঘণ্টার একটি অনলাইন মাইক্রোসফট অ্যাডু কেটর ট্রেনিং ক�োর্স করুন
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/sdg
২. ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে গৃহীত জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

“প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে” পাঠ পরিকল্পনাটি শ্রেণীকক্ষে ও শিক্ষায় বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাকে নিয়ে আসার চেষ্টায় শিক্ষক ও শিক্ষার্ থীদের একত্রে কাজ করার জন্য
নির্দেশনামাফিক কার্যকলাপ প্রদান করে।

পাঠটির সূচনা হয় বৃহৎ পরিসরে ‘লক্ষ্য’ শব্দটির উপস্থাপনার মাধ্যমে এবং লক্ষ্যমাত্রাকে নিজেদের জীবনের আল�োকে বিবেচনা করে জনগণ, স্থান এবং পরিবেশের সাথে
শিক্ষার্ থীদের ব্যক্তিগত সংয�োগ তৈরি করতে আহবান জানান�ো হয়। শিক্ষার্ থীরা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ব�োঝাপড়া এবং যে পদ্ধতিতে সেগুল�ো সাজান�ো সেসব আত্মীকরণের
সাথে সাথে তাদের জ্ঞান বাড়তে থাকে।

পাঠ চলাকালে, শিক্ষার্ থীরা সংলাপ, পারস্পরিক সহয�োগিতা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হবে এবং তাদের গ্রহণকৃ ত খাবারের টেকসহতা
বিষয়ে বাস্তব ব�োঝাপড়া তৈরি করবে। শিক্ষা লিপিবদ্ধকরণ, আলাপ-আল�োচনার পথনির্দেশকরণ এবং ভবিষ্যতের নির্দেশনা জানান�োর জন্য পুর�ো পাঠজুড়ে প্রমাণ/
বিভিন্ন সূত্র/প্রারম্ভিক মূল্যায়নের নানা উৎস ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাঠ সমাপ্ত করার জন্য বৈশ্বিক জন-অর্থয�োগান মানচিত্র তৈরি করার জন্য আমরা শিক্ষক এবং শিক্ষার্ থীদের আহ্বান জানাই, যার মাধ্যমে তারা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার
(http://worldslargestlesson.globalgoals.org/map) জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে তাদের পরিকল্পনা ও অবদান শেয়ার করতে পারে।
ফ্লিপগ্রিডের https://flipgrid.com/globalvoice মাধ্যমে শিক্ষার্ থীরা যা শিখেছে সেই বিষয়ে তাদের ভাবনার কথা জানাতে পারে।
বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে তা যুব সমাজের জীবন ও ভবিষ্যত বদলে দেবে। শুধু তাই নয়, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার আছে।
তাই, আমরা আপনাকে এবং আপনার শিক্ষার্ থীদের শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ এবং পৃথিবীর জন্য ইতিবাচক পরির্বতন আনার সংগ্রামে য�োগদান এবং ‘প্রত্যেক পাতের একটি
গল্প আছে’ এই পাঠের ‘বৈশ্বিক শ্রেণীকক্ষে’ অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠাকে স্বাগত জানাই।

ব�োঝাপড়ার গভীরতা বাড়াতে এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও বিশ্ব খাদ্যব্যবস্থার অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতে, পাঁচটি অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্প্রসারণ আকারে প্রদান করা
হয়েছে। আর ‘প্রত্যেক পাতের একটি গল্প আছে’ এই পাঠের ‘প্রস্তাবিত বৈশ্বিক পারস্পরিক সহয�োগিতামূলক শ্রেণীকক্ষে বা গ্লোবাল ক�োলাবরেটেড একটেনশনস
ক্লাশরুমে’ শিক্ষকদেরকে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আমন্ত্রন জানান�ো হচ্ছে।
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প্রধান প্রধান শব্দমালা
•
•
•
•

	টেকসহতা
উন্নয়ন
লক্ষ্য
অঙ্গীকার

গঠনকালিন মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহ:
•
•
•
•
•

লক্ষ্য-তৈরি-প্রক্রিয়ার সার-সংক্ষেপ এবং তা উপলব্ধির প্রতিফলন
অংশীদারদের সাথে ও দলগত কাজের সময় প্রত্যয়-সুনির্দি ষ্ট ভাষা ও গুরুত্বপূর্ণ শব্দমালার ব্যবহার লিপিবদ্ধকরণের চেকলিস্ট
উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ও জিজ্ঞাসার ম�ৌখিক ও লিখিত উত্তর লিপিবদ্ধকরণ
কার্যকলাপ পাতা ব্যবহার করে প্রত্যয়, বিশ্বাস ও ধারণার দৃশ্যবাহী উপস্থাপনা/ মূল্যমান নির্দেশ
লক্ষ্য অর্জনের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার নজির হিসেবে অঙ্গীকারসমূহ রেকর্ড করা

ইউএস স্ট্যান্ডার্ড স অব প্র্যাকটিস
কমন ক�োর স্ট্যান্ডার্ড স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর্ট স, (এনজিএসি, ২০১০)
আইএসটিই স্ট্যান্ডার্ড স ফর স্টুডেন্টস (আইএসটিই, ২০১৬)
ন্যাশনাল কারিকু লাম স্ট্যান্ডার্ড ফর স�োশ্যাল স্টাডিজ (এনসিএসএস, ২০১০) নেক্সট জেনারেশন সায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড স (এনজিএসএস, ২০১৩)

লেখকদের প্রসঙ্গে
বিশ্বের বৃহত্তম পাঠ এবং #এসডিজিশেখা #TeachSDGs টাস্ক ফ�োর্সের মধ্যকার সহয�োগিতার মাধ্যমে এই পাঠটি তৈরি করা হয়েছে।
যাদের প্রতি বিশেষ কৃ তজ্ঞতা: ফ্রান সিরাকু সা ও ডক্টর জেনিফার উইলিয়ামস, ক্যালিয়�োপি গ্লোবাল এবং #এসডিজিশেখা
#TeachSDGs টাস্ক ফ�োর্স।
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প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে
অপরিহার্য প্রশ্ন
আমার পাতের খাবারের মূল্যায়নের ভিত্তিতে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের অঙ্গীকার করে আমি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে কীভাবে
সহায়তা করতে পারি?
ধাপ ১: পূর্বজ্ঞান সক্রিয় করা

৫

মিনিট

ক�োন�ো লক্ষ্য তৈরির প্রক্রিয়া বিষয়ে আল�োচনা করুন:
১. শিক্ষক হিসেবে আপনার জীবনের একটি দৃষ্টান্ত উদাহরণ হিসেবে তু লে ধরুন, যেখানে আপনি একটি লক্ষ্য স্থির করেছেন। আর লক্ষ্য পূরণের জন্য আপনি যে প্রক্রিয়ায়
এগিয়েছেন তা বর্ণনা করুন। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সাধারণ ধাপগুল�ো বর্ণনা করুন, যেমন:
• লক্ষ্যটি চিহ্নিত করুন
• লক্ষ্যটি লিখে রেখে এবং অন্যের সাথে শেয়ার করার মাধ্যমে লক্ষ্যটি লিপিবদ্ধ করুন
• বিভিন্ন ধাপসম্বলিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন
২. কয়েকজন শিক্ষার্ থীকে আহ্বান জানান যেন তারা নিজেরা লক্ষ্য স্থির করার ক�োন�ো ঘটনা এবং লক্ষ্য পূরণের জন্য যে প্রক্রিয়ায় তারা এগ�োয় তা বর্ণনা করে।

ধাপ ২: বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার পরিচিতি তু লে ধরুন
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১. এই পাতঠর উতদেি্য বিক্ষার্ ীতদর জানান।
২. মিকসই উন্নয়ন লক্ষ্য�াত্া ববষয়ক োপা মপাস্ার (পবরবিষ্ট ক) বিক্ষার্ ীতদর প্রদি্ ন করুন। জাতিসংতঘর ক�্কাতণ্ডর বি্ না বদন আর সারা দুটনয়া একটত্ি হতয় ২০৩০ সাল
নাগাদ দাবরতদ্রর অবসান, পৃবরবীর সুরক্ষা, সব �ানুষ যাতি িাব্ন্ত ও স�ৃটধে উপতভাগ করতি পাতর িা টনশ্চিি করার অভীষ্ট সা�তন মরতখ কীভাতব ১৭টি লক্ষ্য�ালা টনধ্ারি
করল িা ব্যাখ্যা করুন। বিক্ষার্ ীরা মযভাতব িাতদর লক্ষ্য টনধ্ারি ও অজ্ ন কতর, মি�টন জাতিসংঘ ও সারা দুটনয়া কীভাতব এই টনব্দ্ ষ্ট অ্যাতজন্া পূরতি সটরিয় আতে িা
আতলািনা করুন।
পািাপাবি অরবা ববকল্প বহতসতব �ালালা ইউসুফজাইতয়র উপস্াবপি এই তভটিওটি (https://vimeo.com/138068656) বকংবা মসতরনা উইব্লয়া�তসর
(https://vimeo.com/album/4135384) তভটিওিা মদখান। এগুতলাতি বিিু-উপতযাগী কতর পক্ষর্াপি ও বববিবক লক্ষ য্�াি্া িুতল ধরা হতয়তে।
, and লক্ষ ররমাত িব্দি্য় ব্লখুন এবং বিক্ষার্ীতদর কাতে জানতির্তিটিিানিতব্দিারা
র কী �াতন
প মবাতঝ এবং এতদর সংজ্াই বা কী। িাোড়া,
৩. বটকসই, উন
আদয্াক্ষর বদতয় গবঠি এসটিব্জ িব্দটির করাও বলুন এবং বিক্ষার্ীতদর জানান ময, মিকসই উন্নয়ন লক্ষ য্�াি্া বুঝাতি এসটিব্জ এবং “বববিবক লক্ষ য্�াি্া”
উভয়ই বয্বহার করা হয়।
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ধাপ ৩: দৈনন্দিন জীবনের সাথে বৈশ্বিক লক্ষ্যমালার সংয�োগ স্থাপন
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টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ধারণাগত ব�োঝাপড়া তৈরি হওয়ার পর, এখন শিক্ষার্ থীদের কাছে গুরুত্ব দিয়ে বলুন যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বয়স বা অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির
ভূ মিকা রাখার আছে। আর, তারাও গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্ত ন ঘটান�োর ক্ষমতা তাদের রয়েছে।
শিক্ষার্ থীদের মনে করিয়ে দিন, ২০৩০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করতে প্রতিটি ব্যক্তি নানাপ্রকারে কাজ করতে পারে, তবে তাদের জিজ্ঞাসা করুন,
পৃথিবীব্যাপী সবাই করতে পারে এমন ক�োন�ো দৈনন্দিন চর্চা কি আছে যার প্রভাব পড়ে কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রার ওপর। উত্তরটা যে খাদ্যগ্রহণ, এটা জানিয়ে দেওয়ার আগে তাদের
পরামর্শ নিন। এই আল�োচনার বিষয়ও তাই – যেমন খাদ্যের টেকসহতার জায়গা – বিশ্বের খাদ্যব্যবস্থা থেকে আমাদের পাতে খাবার আসা পর্যন্ত।

ধাপ ৪: শিক্ষণ কর্মকাণ্ড: খাদ্য ও বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা
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শিক্ষার্ থীদেরকে তিনটি সমান দলে ভাগ করুন এবং প্রতিটি দলকে নিচের একটি করে এলাকার ভার অর্পণ করুন:
(১) টেকসহতা
(২) উন্নয়ন
(৩) লক্ষ য্�াত্া
খাদয্ ও লক্ষ য্�াত্া ববষয়ক তভটিও বববরিীর পবরটিতি িুতল ধরুন (https://vimeo.com/220664296) দতলর টনব্দ্ ষ্ট ববষতয়র সাতর সম্পরক্ ি মকাতনা টিন্তা-ভাবনা
তভটিও িলাকাতল িুতক রাখতি দলগুতলাতক পরা�ি্ বদন আঠাতলা মনাি, কাগজ, মনাি কাি্ অরবা মকাতনা টি
িব্জালযতন্ত র্ এসব ভাবনা ব্লবপবেধ করা মযতি পাতর।
বিক্ষার্ীতদর জনয্ তভটিওিট িালান এবং পর্াসটঙ্ক বদকগুতলা িুতল ধরুন। তভটিও পর্দি্ন মিতষ, েমাি দলগুতলাতক বলুন পর্রত� টনতজরা টনতজরা আতলািনা করুক আর
িারপর পর্াপ্ত ফলাফল সবার সাতর মিয়ার করুক। ববতভন্ন টিন্তার �াতঝ ময সংতযাগ ববরাজ�ান িা অনুসন্ান করুন এবং তভটিওতি মযসব লক্ষ য্�াত্া উপস্াপন করা
হতয়তে িা িুতল ধরুন।

ধাপ ৪: শিক্ষণ কর্মকাণ্ড: খাদ্য ও বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা
ভিডিওটি দেখান�ো আপনার পক্ষে সম্ভব না হলে, অনুগ্রহ করে প�োস্টারটি (পরিশিষ্ট খ) ব্যবহার করুন অথবা চিত্রনাট্যটি (পরিশিষ্ট ঙ) পাঠ করে শ�োনান এবং শিক্ষার্ থীদের
বলুন তারা যেন একই কায়দা অনুসরণ করে প�োস্টারে উত্থাপিত পয়েন্টসমূহ ওই শব্দগুল�োর সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা চিহ্নিত করে।
(১) টেকসহতা
(২) উন্নয়ন
(৩) লক্ষ্যমাত্রা
প�োস্টারে উপস্থাপিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে পাশে থাকা ইস্যুসমূহ কীভাবে সম্পর্কিত তা আল�োচনা করুন।

ধাপ ৫: “আমার পাতের একটি গল্প আছে” জরিপের পরিচিতি তু লে ধরুন
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“প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে” কার্যকলাপ পাতা (পরিশিষ্ট গ) শিক্ষার্ থীদের দেখান। শিক্ষার্ থীদের কাছে ব্যাখ্যা করুন, এই কার্যকলাপে তারা তাদের বেছে নেওয়া ক�োন�ো
খাবার সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবে এবং এর গল্পটি আবিষ্কার করবে। জানিয়ে দিন, শিক্ষার্ থীরা যেন একটি প্রতিনিধিস্থানীয় খাবারের (যেমন পছন্দের খাবার, সাম্প্রতিক খাবার,
নিয়মিত খাবার) অলংকরণ বা ছবি তু লে রাখে এবং তারপর তাদের বাছাইকৃ ত খাবারটি ব্যবহার করে প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়। পাঁচটি প্রশ্নের প্রতিটি সশব্দে পাঠ করুন এবং
শিক্ষার্ থীদের বলুন কার্যকলাপ পাতায় সংযুক্ত ন�োট তারা যেন পড়ে নেয় এবং সুনির্দি ষ্ট উত্তর দিতে না পারলে তারা যেন বুদ্ধিদীপ্ত বিবেচনার আশ্রয় নেয়।
উত্তর খ�োঁজে পেতে শিক্ষার্ থীদের সহায়তার জন্য মানচিত্র, ওয়েবসাইট ও বই ব্যবহার করা যেতে পারে। অঙ্গীকার অংশটি পরে পূরণের জন্য রেখে দিতে শিক্ষার্ থীদের বলুন।
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ধাপ ৬: শিক্ষণ কর্মকাণ্ড: “আমার পাতের একটি গল্প আছে”

২৫
মিনিট

জবরপটি পূরি করুন
এসটিব্জ মপাস্ারগুতলা (পবরবিষ্ট ক) ও কায্কলাপ পািাস�ূহ (পবরবিষ্ট গ) ববব্ল করুন। প্রশ্ন বুঝতি বিক্ষার্ ীতদর সাহায্য করুন অরবা মকাতনা বিক্ষার্ ীর বাড়তি মকাতনা
পরা�ি্ দরকার হতল িাতক সহায়িা করুন।

�ূল্যায়ন করুন এবং টফতর মদখুন
সকল বিক্ষার্ ী এই ক�্কাণ্ডটি সম্পন্ন করার পর “আ�ার পাি-ববষয়ক অঙ্ীকার” মপাস্ারটি (পবরবিষ্ট ঘ) ববব্ল করুন। কায্কলাপ পািার উত্র ও সনাতিকৃ ি ববববিক
লক্ষ্য�াত্ার তভি ্তিতি িাতদর খাবাতরর �ূল্যায়ন করতি দুই জতনর যুগল বাটনতয় বিক্ষার্ ীতদর কাজ করার সুতযাগ বদন। িাতদর �তধ্য প্রশ্ন উসতক বদন – “অন্যরক�ভাতব আব�
কী করতি পাবর?” আর “কাতক বলতি পাবর?” পারস্পবরক সহতযাবগিার তভি ্তিতি বিবর মপাস্াতর অরবা মকাতনা মিয়ারি টিব্জিাল িকু ত�তন্ট (টিব্জিাল প্ািফত�্র �তধ্য
পতড় প্যািতলি, ওয়াি্ অনলাইন, অরবা ওয়ানতনাি) উত্রগুতলা মিয়ার করা মযতি পাতর।

অঙ্ীকার
অঙ্ীকার িব্দটি টনতয় করা বলুন এবং লক্ষ্য পূরতির সাতর অঙ্ীকার কীভাতব সম্পক্ যুতি িা িুতল ধরুন। একটি আনুষ্াটনক অঙ্ীকাতরর বদতক টনতয় মযতি বকভাতব কায্কলাপ
মরতক প্রাপ্ত উত্রতক ব্যবহার করা যায় িা আতলািনা কর। অঙ্ীকাতরর ব্যাপাতর বিক্ষার্ ীরা িাতদর টিন্তাভাবনা জানাতি পাতর।
কায্কলাপ পািা পূরি করার জন্য, বিক্ষার্ ীতদর বলুন িারা যাতি িাতদর টনজ টনজ পূব্বি ্ী অঙ্ীকার টনধ্ারি ও ব্লবপবধে কতর। িারপর, িাতদর অঙ্ীকার পালন করতল ময
সংবলেষ্ট ববববিক লক্ষ্য পূরতি অবদান রাখতব িা মবতে টনতি িারা এসটিব্জ মপাস্ার ব্যবহার করতি পাতর।
বিক্ষার্ীরা িাতদর বিক্ষা ও অঙ্ীকার অনয্তদর সাতর মিয়ার করিত পারতব https://flipgrid.com/globalvoice বয্বহার কতর।
আর, বয্তিতিগভাতব অরবা মতরিীিগভাতব িাতদর পাঠ ও অঙ্ীকার একটি বববিবক �ানটিতত্ টিবিনি করিত পারতব:
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/bn/map।

ধাপ ৭: সমাপ্তকরণ

৫

মিনিট

পাঠ শেষ করতে, পাঠের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ওপর আবার আল�োকপাত করুন। অঙ্গীকার ঘ�োষিত হয়ে যাওয়ায়, শিক্ষার্ থীদের এখন তাদের কর্মপন্থা নিয়ে
ভাবতে এবং তাদের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে তাদের দায়বন্ধতা শেয়ার করতে আহবান জানান।
অঙ্গীকারের ব্যাপারে কতদূর কী হল�ো, কে কে তাদের প্রত্যাশিত পরিবর্ত ন ঘটাতে সক্ষম হল�ো, তা যাচাইয়ের জন্য শ্রেণীকক্ষে ভবিষ্যতের ক�োন�ো একটি তারিখ ঠিক করুন।
আল�োচনা ও ভাবের আদানপ্রদান অব্যাহত রাখা উৎসাহিত করতে কার্যকলাপ পাতাগুল�ো শ্রেণীকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখুন।
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বৈশ্বিক লক্ষমাত্রার খাদ্য প্রকল্প (গ্লোবাল গ�োলস ফু ড প্রজেক্ট): প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে

কার্যকলাপ
ববববিক সহতযাবগিা�ূলক সম্প্রসারি
সারা দুটনয়ার মতরিীকক্ষগুতলার সাতর বিক্ষার্ীতদর সংতযাগ ঘিাতনার �াধয্ত� বিক্ষকবৃবদ িাতদর মবাঝাপড়া ও দৃতষ্টভঙ্ী পর্সাবরি করতি পারতবন। একটি ববতববর
বৃহি্� পাঠ বববব�ানটিি্ (http://worldslargestlesson.globalgoals.org/bn/map) বিবরতি অংিগর্হি কতর এবং �ানটিি্টি কাতজ লাবগতয় সংবতলষ্ট
অনয্ানয্তদর টিববনি করার �াধয্ত� সংতযাগ বিবর করা যাতব।

সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যমে নিচের হ্যাশট্যাগগুল�োর মাধ্যমে যুক্ত হতে
পারবেন:

বিশ্বের দীর্ঘতম পাঠকে ট্যাগ করুন:
@TheWorldsLargestLesson

#WorldsLargestLesson
#TeachSDGs
#GlobalGoals

@TheWorldsLesson
@theworldslesson

ত�োমার পাঠ থেকে যা শিখেছ তা নিয়ে প�োস্ট করে অন্যের সাথে ভাগাভাগি কর:
• 	শিক্ষার্ থীদের কাজ করার ছবি এবং কার্যকলাপ পাতার চিত্র;
• 	শিক্ষার্ থীরা তাদের অঙ্গীকারসমূহ পড়ে শ�োনান�োর ভিডিও;
• ইমেইল, স্কাইপ কল অথবা পত্রমিতালীর মাধ্যমে অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষার্ থীদেরকে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার অনুর�োধ জানান�ো
দুনিয়ার শ্রেণীকক্ষগুল�োর মধ্যেকার বৈশ্বিক সহয�োগিতার সাথে যুক্ত হয়ে শিক্ষার্ থীরা তখন চলমান নানা প্রকল্প ও শিক্ষণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করতে এক
সাথে কাজ করতে পারবে।

দায় স্বীকার ও সূত্রাবলী
ইন্টারন্যাশনাল স�োসাইটি ফর টেকন�োলজি ইন অ্যাডু কেশন (২০১৬)। আইএসটিই স্ট্যান্ডার্ড স ফর স্টুডেন্টস ইউজিন, ওরেগন: ইন্টারন্যাশনাল স�োসাইটি ফর টেকন�োলজি ইন
অ্যাডু কেশন।
ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্য স�োশ্যাল স্টাডিজ (২০১০)। ন্যাশনাল কারিকু লাম স্ট্যান্ডার্ড স ফর স�োশ্যাল স্টাডিজ: অ্যা ফ্রেইমওয়ার্ক ফর টিচিং, লার্নিং, অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট।
সিলভার স্প্রিং, এমডি: এসসিএসএস।
ন্যাশনাল গভর্নরস অ্যাস�োসিয়েশন সেন্টার ফর বেস্ট প্রাকটিসেজ, কাউন্সিল অব চিফ স্টেইট স্কু ল অফিসার্স। (২০১০)। কমন ক�োর স্টেইট স্ট্যান্ডার্ড স (সিসিএসএস)।
ওয়াশিংটন, ডিসি: ন্যাশনাল গভর্নরস অ্যাস�োসিয়েশন সেন্টার ফর বেস্ট প্রাকটিসেজ, কাউন্সিল অব চিফ স্টেইট স্কু ল অফিসার্স।
এনজিএসএস লিড স্টেইটস (২০১৩)। নেকস্ট জেনারেশন সায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড স: ফর স্টেইটস, বাই স্টেইটস। ওয়াশিংটন, ডিসি: দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিস প্রেস।
ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি (২০১৫)। ট্রান্সফর্মিং আওয়ার ওয়ার্ল্ড । দ্য ২০৩০ অ্যাজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট নিউইয়র্ক , নিউইয়র্ক : ইউনাইটেড
নেশনস।
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পরিশিষ্ট ক: বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা গ্রিড প�োস্টার

8
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পরিশিষ্ট খ: আমার পাতে কী? প�োস্টার

আমার পাতে কী খাবার আছে?
বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন
আমার এখানে আসার আগে
আমার খাবার কতটা পথ
পেরিয়ে এসেছে?

আমার খাবার ফসল কে ফলিয়েছেন
কিংবা ফলাতে সাহায্য করেছেন?

আমার খাবার কী দিয়ে
প্যাকেজকরা হয়েছে?

কী পরিমান
খাবার আমি নষ্ট
করছি?

আমি কি স্বাস্থ্যকর
খাবার বেছে নিচ্ছি?
In partnership with

With thanks to

আমি অন্যভাবে কী করতে পারি? আমি কীভাবে বলতে পারি?
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অঙ্কন: মারগ্রিট ডি হিয়ার

পরিশিষ্ট গ: প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে ওয়ার্কশিট

প্রতিটি পাতের বা থালার
একটি গল্প আছে
নাম

ক�োন দেশে ত�োমার জন্ম?

In partnership with

With thanks to

শ্রেণী

ত�োমার পতাকা আঁক…

ত�োমার পাতের ম�োট স্কোর
এখানে
চিহ্নিত কর

বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক আমার অঙ্গীকার হল�ো…

“

... #বিশ্বেরবৃহত্তমপাঠ #WorldsLargestLesson”
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... নম্বর বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা
অর্জনে সাহায্য করতে

পরিশিষ্ট ঘ: প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে ওয়ার্কশিটে প্রদত্ত নির্দেশনা

ত�োমার কার্যকলাপ পাতাটি
পরূ ণের ব্যাপারে নির্দেশনা

In partnership with

With thanks to

এমন খাবার বেছে নাও যা খেতে পছন্দ করবে। ত�োমার প্রিয় ক�োন�ো খাবার, অথবা যা আজ খাবে কিংবা সম্প্রতি
খেয়েছ, এমন যেক�োন�ো খাবারই বেছে নিতে পার। সেটার ছবি আঁকতে অথবা ছবি তু লতে তৈরি থেক�ো।
প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এলে, একদম ভেব�ো না যে সব তথ্য তু মি হয়ত�ো জানবে না। দরকার মত�ো বুদ্ধিদীপ্ত অনুমানের
আশ্রয় নাও। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল�ো, তু মি কী খাচ্ছ এবং সেটি কীভাবে লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কিত তা নিয়ে ভাবা।

১. ত�োমার পাতের কতগুল�ো দ্রব্যে প্রক্রিয়াজাত চিনি আছে?
গুরুত্বপূর্ণ শব্দ: ’প্রক্রিয়াজাত চিনি’, যাকে ‘বিশ�োধিত’ কিংবা ‘মাগনা’ চিনিও বলা হয়ে থাকে – বলতে বুঝান�ো হয় যে চিনি ফল, শাকসবজী ও অন্যান্য খাবারে
‘প্রাকৃ তিকভাবে বিরাজ করে না’ বরং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে য�োগ করা হয়। দুনিয়াজুড়ে শিশু ও যুবদের মাঝে ডায়াবেটিসসহ কতগুল�ো স্বাস্থ্য সমস্যার ক্রমবর্ধমান
আধিক্যের সাথে এ জাতীয় চিনি অধিক পরিমানে গ্রহণ সম্পর্ক যুক্ত। কখনও কখনও তু মি এমন খাদ্যদ্রব্য বেছে নিতে পার যা বাইরে থেকে দেখতে বেশ ভাল, কিন্তু
একটু নিবিড়ভাবে দেখলে হয়ত�ো দেখবে এত�ো প্রচু র পরিমাণে চিনি য�োগ করা।
কীভাবে:
লক্ষ্যমাত্রা খ�োঁজে বের করবে:
বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার প�োস্টারটি দেখ আর ভাব ক�োন লক্ষ্যের সাথে প্রশ্নটির য�োগসূত্র আছে। একাধিক লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। প্রতিটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই
পদাঙ্ক অনুসরণ কর।
ত�োমার পাতের স্কোর হিসাব কর:
প্যাকেজিংয়ের উল্টাপাশে প্রদত্ত উপাদান তালিকা দেখ অথবা ত�োমার খাবার যে তৈরি করেছে তাকে উপাদানসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর। শুরু থেকে ক�োন�ো খাবার
তৈরি করা হলেও সেটির ম�ৌল উপাদানসমূহ চিনিসম্বলিত হতে পারে। বিশ�োধিত চিনির নানারূপ। এগুল�োকে অনেক সময় শস্যকণা মিষ্টকারক, ডেক্সট্রোজ, মধু, কর্ন
সিরাপ, সুক্রোজ, ফ্রু কট�োজ, গ্লুক�োজ, গুড় ইত্যাদি নানা নামে আখ্যায়িত করা হয়।
যদি মনে কর ত�োমার পাতে একেবারেই ক�োন�ো প্রক্রিয়াজাত চিনি নেই, তাহলে নিজেকে সবুজ হাস্যোজ্জ্বল মুখ বা স্মাইলি স্কোর প্রদান কর। যদি মনে কর ত�োমার
পাতে সামান্য পরিমানে প্রক্রিয়াজাত চিনি আছে (১ চা চামচ বা ৪ গ্রামের বেশি নয়), তাহলে নিজেকে হলুদ হাস্যোজ্জ্বল মুখ বা স্মাইলি স্কোর প্রদান কর। যদি মনে কর
ত�োমার পাতে বেশি পরিমানে প্রক্রিয়াজাত চিনি আছে, তাহলে নিজেকে লাল হাস্যোজ্জ্বল মুখ বা স্মাইলি স্কোর প্রদান কর।

১. ত�োমার পাতের কতগুল�ো দ্রব্যে প্রক্রিয়াজাত চিনি আছে?
০

১

২+

২. ত�োমার খাবারের কতগুল�ো উপাদান প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ে ম�োড়ান�ো ছিল?
উপাদানগুল�ো কি ক�োন�োপ্রকার প্লাস্টিক দ্বারা ম�োড়ান�ো ছিল? তা ক্লিং ফিল্ম, সরন র্যাপ বা গ্লাড র্যাপ, কার্ট ন, সাশে, পট অথবা ব�ৌল যেক�োন�ো রূপে ব্যবহৃত প্লাস্টিক
হতে পারে। পানীয় পানের জন্য তু মি কি প্লাস্টিকের স্ট্র ব্যবহার করেছ? ভিন্ন ভিন্ন কতগুল�ো প্লাস্টিক সেখানে ছিল তা গণনা কর।

৩. ত�োমার পাত থেকে কী পরিমাণ খাবার উচ্ছিষ্ট হয়?
তু মি যতটু কু খেতে পার তার থেকে বেশি খাবার ত�োমার পাতে ছিল কি? বেঁচে যাওয়া খাবার পরবর্ তী সময়ের জন্য রেখে দিয়েছ কিংবা বাড়ি নিয়ে এসেছ নাকি তা
ফেলে দিয়েছ? কয় চামচ খাবার ফেলে দেওয়া হয়েছে তা হিসাব কর।
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পরিশিষ্ট ঘ: প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে ওয়ার্কশিটে প্রদত্ত নির্দেশনা
৪. ত�োমার পাতের কতকগুল�ো দ্রব্য ত�োমার নিজের দেশে তৈরি?
ত�োমার পাতের উপাদানগুল�োর কথা ভাব এবং পারলে প্যাকেজিংটা দেখ। দ্রব্যটি যে কিনেছে তাকে জিজ্ঞাসা কর সে জানে কিনা । তু মি যে ফলমূল এবং শাকসবজি
খেয়েছ সেগুল�ো সে অঞ্চলের চলতি ম�ৌসুমের না হয়ে থাকলে তবে তা অন্য দেশ থেকে আসার সম্ভাবনাই বেশি। তু মি যে মাছ-মাংস খেয়েছ, তা সে অঞ্চলে নিয়মিত
পালিত না হয়ে থাকলে তাও অন্য দেশ থেকে এসেছে। প্রয়�োজনে বুদ্ধিদীপ্ত অনুমানের আশ্রয় নাও।

৫. ত�োমার পাতের কতকগুল�ো দ্রব্য ত�োমার নিজের দেশে তৈরি?
যারা ত�োমার খাবার ফলাতে সাহায্য করেছে তাদের প্রতি আচরণ কেমন ছিল তা খতিয়ে দেখ।
ত�োমার খাদ্যদ্রব্য কি ক�োন�ো ব্র্যান্ডের ছিল অথবা ক�োন বড় ক�োম্পানি কর্তৃ ক উৎপাদিত? ওদের ওয়েবসাইট ঘেটে দেখ, ক�োন মানবাধিকার, বৈষম্য বির�োধী অথবা
সমতা নীতি তাদের আছে কিনা। ত�োমার খাবার যে সুপারমার্কেট বা খাদ্যবাজার থেকে কেনা, তাদের ওয়েবসাইটও দেখ। তু মি কি মনে কর তারা তাদের কর্মীদের সাথে
ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে? লিঙ্গ, জাতিসত্তা, য�ৌনতা, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে তাদের নীতিমালায় কী বলা হয়েছে?
অথবা ত�োমার খাবার যদি বাজার অথবা সরাসরি কৃ ষকের কাছ থেকে কেনা হয়ে থাকে, তবে পরেরবার যাওয়ার সময় এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার কথা ভাব।
ত�োমার পাতের স্কোর পেতে বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান কর।
হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত যে সেখানে ক�োন�ো জ�োর-জবরদস্তিমূলক অথবা বৈষম্যমূলক শ্রমের ঘটনা ঘটেনি (লিঙ্গ, জাতিসত্তা, য�ৌনতা, প্রতিবন্ধিতা
বয়স কিংবা অন্যপ্রকার)
হ্যাঁ, তবে য�োগান-শৃঙ্খলের একটিমাত্র পর্যায়ের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত
না, তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে অথবা আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না

ত�োমার সার্বিক স্কোর যেভাবে হিসাব করতে হবে:
১. প্রত্যেক কলামে তু মি কতগুল�ো বৃত্ত চিহ্নিত করেছ�ো তা গণনা কর, প্রত্যেক কলামের জন্য তার ম�োট সংখ্যা নিচের সারিতে লেখ।

ম�োট স্কোর বের করার জন্য প্রকল্পের সার-সংক্ষেপে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ কর…

২. ক�োন চেহারাগুলি বেশি বেশি এসেছে?
ম�োট স্কোর হিসাব করার জন্য এই চাবিটি অনুসরণ কর এবং ত�োমার স্কোরের পাশাপাশি স্পষ্ট করে বৃত্তে রঙ দাও।<১}
ত�োমার পাতের ম�োট স্কোর
এখানে
চিহ্নিত কর

৩

অধিকাংশ ক্ষেত্রে
সমানভাবে বেশি
সমান সংখ্যক
সমানভাবে বেশি

এবং
এবং

২

অথবা প্রধানত

এবং

অধিকাংশ ক্ষেত্রে
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৩

অথবা

২

২

২

২

২

৩

পরিশিষ্ট ঙ: প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে ফলাফল

প্রতিটি পাতের বা থালার
একটি গল্প আছে

In partnership with

With thanks to

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও এবং প্রশ্নের জন্য একটি স্কোর প্রদান কর।
নির্দেশনার জন্য প্রকল্প সার-সংক্ষেপ দেখ।
এটা লক্ষ্য নম্বর…-এর
সাথে সম্পর্কিত।

১. ত�োমার পাতের কতগুল�ো দ্রব্যে প্রক্রিয়াজাত চিনি আছে?
০

১

২+

২. ত�োমার খাবারের কতগুল�ো উপাদান প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ে ম�োড়ান�ো ছিল?
০

১

২+

৩. ত�োমার পাত থেকে কী পরিমাণ খাবার উচ্ছিষ্ট হয়?
১-২ চামচ

ক�োন�ো উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়নি

৩+ চামচ

৪. ত�োমার পাতের কতকগুল�ো দ্রব্য ত�োমার নিজের দেশে তৈরি?
প্রতিটি খাদ্যদ্রব্য

কিছু দ্রব্য

ক�োন�োটাই নয়

৫. যারা আমার খাবার ক্ষেত থেকে পাতে আসা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিল, তাদের সাথে কি
ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হয়েছে?
হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত তা-ই ঘটেছে
হ্যাঁ, তবে এই খাবার-যাত্রার একটিমাত্র পর্যায়ের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত
আমি নিশ্চিত নই

ম�োট স্কোর বের করার জন্য প্রকল্পের সার-সংক্ষেপে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ কর…
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পরিশিষ্ট চ: প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে অ্যানিমেশনের চিত্রনাট্য

শুনছ�ো! মনে আছে ওইসব বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার [গ্লোবাল গ�োলস] কথা, যেগুল�োর লক্ষ্য হল�ো ২০৩০ সাল নাগাদ চরম দারিদ্রের
অবসান ঘটান�ো, অসমতা কমান�ো এবং জলবায়ু পরিবর্ত ন ম�োকাবেলা করা? ওসব অর্জ ন করতে পারলে, আমরা সকলের জীবন
উন্নততর করতে পারব�ো – আপনার নিজের জীবনও।

ভেবে দেখ, ত�োমার বসবাসের জায়গা, ত�োমার বিদ্যালয়, ত�োমার কাপড়-চ�োপড়, এমনকি ত�োমার খাবার-দাবার সবকিছু র সাথেই
বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত।

আসলে, ত�োমার পাতে যে খাবার ওঠেছে তাও ওসব লক্ষ্যমাত্রা ও সেসব অর্জনে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি তার এক দারুন
এক গল্প হাজির করে। [এমন মনে করা অভিনব মনে হতে পারে – কিন্তু ত�োমার শিক্ষকরা ত�োমাকে যা শিখাতে পারে তারও বেশি কিছু
তু মি শিখতে পার ত�োমার দুপুরের খাবারের থেকে!]

বলতে চাচ্ছি – কখন�ো কি ভেবে দেখেছ�ো ত�োমার খাবার কে তৈরি করে? না, তু মি নও, ত�োমার মা, বাবা কিংবা বিদ্যালয়ের বাবুর্চি ও
নয়। তারও আগে কি ঘটে? সত্যিকারে ফসল ফলান�ো, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটবন্দী করার কাজে কাদের অংশগ্রহণ আছে? তাদের
সম্পর্কে এবং তাদের অধিকার বিষয়ে তু মি কী জান?

ত�োমার কাছে খাবারটি এসে প�ৌঁছাতে কতটা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে? ব্যাপারটা আজব মনে হতে পারে, কিন্তু ত�োমার পাতে ওঠার আগে
খাবারকে যতটা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তা হয়ত�ো ত�োমার সারা বছরে পাড়ি দেওয়া পথের চেয়ে বেশি!
আরও আজব লাগতে পারে – কিছু দেশে এই খাবারের কিছু টার জায়গা হয়ত�ো হবে আস্তাকুঁ ড়ে!

আর খাবার ত�োমার পাতে এলে, তু মি কি ত�োমার জন্য ঠিক পরিমাণে পেয়েছ? বিদ্যালয়ে পড়াশ�োনা চালান�োর জন্য পর্যাপ্ত শক্তি তু মি কি
পাচ্ছ? সবারই সেটা দরকার!

তাই তু মি খাবারের বাক্সের বাইরে গিয়ে একটু ভাবলে দেখবে, আমরা যা কিছু ই খাই, তার সবকিছু রই বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক
একেকটা গল্প আছে। আর তাই, আমি চাই এই মজার প্রকল্পে তু মি অংশ নাও।
এটা সহজ। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার পক্ষে একজন অন্বেষক বা অনুসন্ধানকারী হয়ে ওঠ�ো এবং ক�োন�ো খাবারের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে
চাও তা ঠিক কর, তারপর কিছু টা বিশ্লেষণ কর এবং সেই খাবারটিকে একটা স্কোর প্রদান কর।

তারপর স্কোরটি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পার। দুনিয়ার নানা স্থানে অন্যরা এ ব্যাপারে কী করছে তাও দেখ।

সেরা কাজটি হবে, কী করে ত�োমার স্কোর বাড়াবে এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তু মি কীভাবে সাহায্য করতে পার তা নিয়ে ভাবা।
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