
1 বৈশ্বিক লক্ষমাত্ার খাদ্য প্রকল্প (গ্াৈাল গ�ালস ফুড প্রজেক্ট): প্রতিটি পাজির একটি �ল্প আজে 

বৈশ্বিক লক্ষমাত্ার খাদ্য প্রকল্প
প্রতিটি পাতির একটি গল্প আতে 

ম�াি স�য়

বয়সসী�া

৬০ শ্মনিট

৯-১৪ ৈছর

শ্ৈষয়
ববজ্ান, ভূতগাল, স�াজ অধ্যয়ন, ভাষা, কলা/স্াক্ষরিা, গণিি

শ্িক্ষণীয় শ্ৈষয়
বিক্ষার্ীরা যা বিখতব: 

পাঠ প্রস্তুতি
•  তিনটি পতত্র কবপ (প্রতি বিক্ষার্ীর জন্য একটি কতর) টপ্রন্ট করুন
• মরেিীকতক্ষর পবরতবি এ�ন রাখা উটিি যাতি িা বৃত্াকাতর বকংবা মিববতলর

পািবরাবর মিয়ার সাব্জতয় আতলািনা ও পারস্পবরক সহতযাবগিা�ূলক দলগি
ক�ক্াণ্ড িালাতনাতক উৎসাবহি কতর

•  তভটিওটনভ্র উপস্াপনার জন্য তভটিও ও অটিও সরঞ্া�াবদ লাগতব
•  তভটিও ও অটিও সরঞ্া�াবদ না রাকতল, িার বদতল একটি মপাস্ার মিয়ার করা

মযতি পাতর (পবরবিষ্ট খ)

পাঠ প্রস্তুতি
• িমকসই উন্নয়ন লক্ষ য্�াত্া ববষয়ক মপাস্ারস�ূহ (পবরবিষ্ট ক)
•  তভটিওর বদতল অরবা পািাপাবি ব য্বহার করা আ�ার পাতি কী মপাস্ারস�ূহ

(পবরবিষ্ট খ)
•  পর্তিিট পাতির একিট গল্প আতে কায্কলাপ পািা (পবরবিষ্ট গ)
•  “আ�ার পাি-ববষয়ক অঙ্ীকার” মপাস্ার (পবরবিষ্ট ঘ)
•  মলখার ও আঁকার সর

•  তভটিও: https://vimeo.com/220664296, তভটিও টিত্নাি্য পবরবিষ্ট ি 

•  মকান প্রটরিয়ায় ববববিক লক্ষ্য�াত্া বিবর হতলা এবং ২০৩০ সাল নাগাদ অজ্তনর
পবরকল্পনা মনওয়া হতলা িা উপলব্ধি করতব

•  ববববিক লক্ষ্য�াত্া ও িাতদর জীবতনর �ধ্যকার মযাগসতূ্ িা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 অজ্তন সাহায্য করার জন্য ব্যততিগি অঙ্ীকার করতি পারতব।

https://vimeo.com/220664296


2 বৈশ্বিক লক্ষমাত্ার খাদ্য প্রকল্প (গ্াৈাল গ�ালস ফুড প্রজেক্ট): প্রতিটি পাজির একটি �ল্প আজে 

উদ্দেি্য ও শ্িক্ষাদাি
২০১৫ সাতলর মসতটেম্বতর, জাতিসংতঘর ১৯৩টি সদস্য মদতির সবাই মিকসই উন্নয়ন লক্ষ্য�াত্া বা সাসতিইতনবল মিতভলপত�ন্ট মগালস (এসটিব্জ) গ্রহি কতর – যা 
সাধারিভাতব ‘ববববিক লক্ষ্য�াত্া ’ বা ম্াবাল মগালস নাত� পবরটিি। “২০৩০ সাতলর অ্যাতজন্ায়” ১৭টি লক্ষ্য�াত্া রতয়তে, যা ির�দাবরতদ্রর অবসান, জলবায় ুপবরবি্ন 
ম�াকাতবলা ও অস�িার ববরুতধে সংগ্রাত�র �াধ্যত� আগা�ী ১৫ বেতর উন্নয়নতক িাব্লি করতব। এই ঐতিহাতসক স�তঝািা সবার জন্য অবধকির ভাল ও মিকসই ভববষ্যতির 
পর উন্ূতি কতর বদতয়তে। 

দাবরদ্য টন�ূ্ল (লক্ষ্য ১) মরতক শুরু কতর অস�িা ক�াতনা (লক্ষ্য ১০) বকংবা জলবায়ু ববষয়ক সটরিয়িার (লক্ষ্য ১৩) �তিা প্রতিটি লক্ষ্যই এ�ন কতিাগুতলা স্পষ্ট ও 
পবর�াপতযাগ্য অভীষ্ট হাব্জর কতর, যা ২০৩০ সাল নাগাদ লক্ষ্য�ালা অজ্তনর পতর পবৃরবীর মদিস�ূহ ও নাগবরকতদর সটরিয়িার পর বািতল মদয়। লক্ষ্য�াত্া ববষতয় আতরা 
িতর্যর জন্য টনতি মদখুন:

১. ববববিক লক্ষ্য�াত্া এবং ববতবির বৃহত্� পাঠ ববষতয় ববনা�ূতল্য এক ঘণ্ার একটি অনলাইন �াইতরিাসফি অ্যািুতকির মরেটনং মকাস ্করুন 
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/sdg

২. ২০১৫ সাতলর ২৫ মসতটেম্বতর গহৃীি জাতিসংতঘর তসধোন্ত: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

“প্রতিটি পাতির একটি গল্প আতে” পাঠ পবরকল্পনাটি মরেিীকতক্ষ ও বিক্ষায় ববববিক লক্ষ্য�াত্াতক টনতয় আসার মিষ্টায় বিক্ষক ও বিক্ষার্ীতদর একতত্ কাজ করার জন্য 
টনতদ্িনা�াটফক কায্কলাপ প্রদান কতর।

পাঠনটর সচূিা হয় বৃহৎ পবরসতর ‘লক্ষ্য’ িব্দটির উপস্াপনার �াধ্যত� এবং লক্ষ্য�াত্াতক টনতজতদর জীবতনর আতলাতক ববতবিনা কতর জনগি, স্ান এবং পবরতবতির সাতর 
বিক্ষার্ীতদর ব্যততিগি সংতযাগ বিবর করতি আহবান জানাতনা হয়। বিক্ষার্ীরা ববববিক লক্ষ্য�াত্ার মবাঝাপড়া এবং ময পধেতিতি মসগুতলা সাজাতনা মসসব আত্ীকরতির 
সাতর সাতর িাতদর জ্ান বাড়তি রাতক। 

পাঠ চলাকাদ্ল, বিক্ষার্ীরা সংলাপ, পারস্পবরক সহতযাবগিা ও গতবষিার �ধ্য বদতয় অনসুন্ান প্রটরিয়ার সাতর যুতি হতব এবং িাতদর গ্রহিকৃি খাবাতরর মিকসহিা 
ববষতয় বাস্তব মবাঝাপড়া বিবর করতব। বিক্ষা ব্লবপবধেকরি, আলাপ-আতলািনার পরটনতদ্িকরি এবং ভববষ্যতির টনতদ্িনা জানাতনার জন্য পতুরা পাঠজতুড় প্র�াি/ 
ববতভন্ন সতূ্/প্রারতভিক �ূল্যায়তনর নানা উৎস ব্যবহার করা মযতি পাতর। 

পাঠ সমাপ্ত করার জি্য ববববিক জন-অর্তযাগান �ানটিত্ বিবর করার জন্য আ�রা বিক্ষক এবং বিক্ষার্ীতদর আহ্ান জানাই, যার �াধ্যত� িারা ববববিক লক্ষ্য�াত্ার 
(http://worldslargestlesson.globalgoals.org/map) জন্য বিক্ষা ও জ্ানাজ্তন িাতদর পবরকল্পনা ও অবদান মিয়ার করতি পাতর। 

তলিপবগ্রতির https://flipgrid.com/globalvoice �াধ্যত� বিক্ষার্ীরা যা বিতখতে মসই ববষতয় িাতদর ভাবনার করা জানাতি পাতর।

ববববিক লক্ষ্য�াত্া অরজ্ি হতল িা যুব স�াতজর জীবন ও ভববষ্যি বদতল মদতব। শুধু িাই নয়, লক্ষ্য�াত্া অজ্তনর জন্য যুব স�াতজর গুরুত্বপূি্ অবদান রাখার আতে। 
িাই, আ�রা আপনাতক এবং আপনার বিক্ষার্ীতদর বিক্ষার �াধ্যত� �ানষু এবং পবৃরবীর জন্য ইতিবািক পবরব্িন আনার সংগ্রাত� মযাগদান এবং ‘প্রতি্যক পাতির একটি 
গল্প আতে’ এই পাতঠর ‘ববববিক মরেিীকতক্ষ’ অংিগ্রহিকারী হতয় ওঠাতক স্াগি জানাই। 

বৈাঝাপড়ার গভীরিা ৈাড়াদ্ি এবং ববববিক লক্ষ্য�াত্া ও বববি খাদ্যব্যবস্ার অধ্যয়ন অব্যাহি রাখতি, পািঁটি অনসুন্ান কায্রি� সম্প্রসারি আকাতর প্রদান করা 
হতয়তে। আর ‘প্রতি্যক পাতির একটি গল্প আতে’ এই পাতঠর ‘প্রস্তাববি ববববিক পারস্পবরক সহতযাবগিা�ূলক মরেিীকতক্ষ বা ম্াবাল মকালাবতরতিি একতিনিনস 
ক্ািরুত�’ বিক্ষকতদরতক িাতদর অতভজ্িা ববটন�তয়র জন্য আ�ন্ত্রন জানাতনা হতছে।

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/bn/map/
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প্রধাি প্রধাি িব্দমালা 
•  মিকসহিা 
• উন্নয়ন 
• লক্ষ্য
• অঙ্ীকার 

গঠিকাললি মূল্যায়ি পদ্ধতিসমূহ:
•  লক্ষ্য-বিবর-প্রটরিয়ার সার-সংতক্ষপ এবং িা উপলব্ধির প্রতিফলন
•  অংিীদারতদর সাতর ও দলগি কাতজর স�য় প্রি্যয়-সটুনব্দ্ষ্ট ভাষা ও গুরুত্বপূি্ িব্দ�ালার ব্যবহার ব্লবপবধেকরতির মিকব্লস্
•  উন্ুতি প্রশ্ন�ালা ও ব্জজ্াসার ম�ৌবখক ও ব্লবখি উত্র ব্লবপবধেকরি
•  কায্কলাপ পািা ব্যবহার কতর প্রি্যয়, বববিাস ও ধারিার দিৃ্যবাহী উপস্াপনা/ �ূল্য�ান টনতদ্ি
•  লক্ষ্য অজ্তনর ব্যততিগি দায়বধেিার নব্জর বহতসতব অঙ্ীকারস�ূহ মরকি্ করা

ইউএস স্্যান্ার্ড স অৈ প্র্যাকনটস 
ক�ন মকার স্্যান্াি্স ইংব্লি ল্যাঙু্তয়জ আি্স, (এনব্জএতস, ২০১০)
আইএসটিই স্্যান্াি্স ফর সু্তিন্টস (আইএসটিই, ২০১৬)
ন্যািনাল কাবরকুলা� স্্যান্াি্ ফর মসাি্যাল স্াটিজ (এনতসএসএস, ২০১০) মনক্সি মজনাতরিন সাতয়ন্স স্্যান্াি্স (এনব্জএসএস, ২০১৩)

বলখকদ্দর প্রসদ্গে
ববতবির বৃহত্� পাঠ এবং #এসটিব্জতিখা #TeachSDGs িাস্ক মফাতসর্ �ধ্যকার সহতযাবগিার �াধ্যত� এই পাঠটি বিবর করা হতয়তে। 

যাতদর প্রতি ববতিষ কৃিজ্িা: ফ্ান তসরাকুসা ও িক্টর মজটনফার উইব্লয়া�স, ক্যাব্লতয়াবপ ম্াবাল এবং #এসটিব্জতিখা 
#TeachSDGs িাস্ক মফাস।্



4 বৈশ্বিক লক্ষমাত্ার খাদ্য প্রকল্প (গ্াৈাল গ�ালস ফুড প্রজেক্ট): প্রতিটি পাজির একটি �ল্প আজে 

আ�ার পাতির খাবাতরর �ূল্যায়তনর তভি্তিতি খাদ্যাভ্যাস পবরবি্তনর অঙ্ীকার কতর আব� ববববিক লক্ষ্য�াত্ার মক্ষতত্ কীভাতব 
সহায়িা করতি পাবর? 

মকাতনা লক্ষ্য বিবরর প্রটরিয়া ববষতয় আতলািনা করুন: 

১.  বিক্ষক বহতসতব আপনার জীবতনর একটি দষৃ্টান্ত উদাহরি বহতসতব িুতল ধরুন, মযখাতন আপটন একটি লক্ষ্য বস্র কতরতেন। আর লক্ষ্য পূরতির জন্য আপটন ময প্রটরিয়ায় 
এবগতয়তেন িা বি্না করুন। লক্ষ্য�াত্া টনধ্ারতির সাধারি ধাপগুতলা বি্না করুন, ময�ন:

•  লক্ষ্যটি টিবনিি করুন
•  লক্ষ্যটি ব্লতখ মরতখ এবং অতন্যর সাতর মিয়ার করার �াধ্যত� লক্ষ্যটি ব্লবপবধে করুন
•  ববতভন্ন ধাপসম্বব্লি পবরকল্পনা প্রিয়ন করুন

২. কতয়কজন বিক্ষার্ীতক আহ্ান জানান মযন িারা টনতজরা লক্ষ্য বস্র করার মকাতনা ঘিনা এবং লক্ষ্য পূরতির জন্য ময প্রটরিয়ায় িারা এতগায় িা বি্না কতর। 

১. এই পাতঠর উতদেি্য বিক্ষার্ীতদর জানান।

২. মিকসই উন্নয়ন লক্ষ্য�াত্া ববষয়ক োপা মপাস্ার (পবরবিষ্ট ক) বিক্ষার্ীতদর প্রদি্ন করুন। জাতিসংতঘর ক�্কাতণ্ডর বি্না বদন আর সারা দটুনয়া একটত্ি হতয় ২০৩০ সাল 
নাগাদ দাবরতদ্রর অবসান, পবৃরবীর সরুক্ষা, সব �ানষু যাতি িাব্ন্ত ও স�ৃটধে উপতভাগ করতি পাতর িা টনশ্চিি করার অভীষ্ট সা�তন মরতখ কীভাতব ১৭টি লক্ষ্য�ালা টনধ্ারি 
করল িা ব্যাখ্যা করুন। বিক্ষার্ীরা মযভাতব িাতদর লক্ষ্য টনধ্ারি ও অজ্ ন কতর, মি�টন জাতিসংঘ ও সারা দটুনয়া 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 পক্ষরা্পি ও বববিবক লক্ষ  য্�াি্া িুতল ধরা হতয়তে।  

৩. বটকসই, উন , and লক্ষ ররমাত িব্দি্য় ব্লখুন এবং বিক্ষার্ীতদর কাতে জানতি িান িারা পর্তিটি িতব্দর কী �াতন মবাতঝ এবং এতদর সংজ্াই বা কী। িাোড়া, 
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।

প্রতিনট পাদ্ির একনট গল্প আদ্ছ

অপবরহায্ প্রশ্ন

ধাপ ১: পূব্জ্ান সটরিয় করা 

ধাপ ২: ববববিক লক্ষ্য�াত্ার পবরটিতি িুতল ধরুন 

৫

১০

ব�টনি

ব�টনি

https://vimeo.com/138068656
https://vimeo.com/album/4135384
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মিকসই উন্নয়ন লক্ষ্য�াত্ার ধারিাগি মবাঝাপড়া বিবর হওয়ার পর, এখন বিক্ষার্ীতদর কাতে গুরুত্ব বদতয় বলনু ময লক্ষ্য�াত্া পূরতি বয়স বা অবস্ান টনব্ব্তিতষ প্রতিটি ব্যততির 
ভূব�কা রাখার আতে। আর, িারাও গুরুত্বপূি্ এবং িাৎপয্পূি্ পবরবি্ন ঘিাতনার ক্ষ�িা িাতদর রতয়তে। 

বিক্ষার্ীতদর �তন কবরতয় বদন, ২০৩০ সাল নাগাদ ববববিক লক্ষ্য�াত্া অজ্তন সহায়িা করতি প্রতিটি ব্যততি নানাপ্রকাতর কাজ করতি পাতর, িতব িাতদর ব্জজ্াসা করুন, 
পবৃরবীব্যাপী সবাই করতি পাতর এ�ন মকাতনা বদনন্দিন িি্া বক আতে যার প্রভাব পতড় কতয়কটি লক্ষ্য�াত্ার ওপর।  উত্রিা ময খাদ্যগ্রহি, এিা জাটনতয় মদওয়ার আতগ িাতদর 
পরা�ি্ টনন। এই আতলািনার ববষয়ও িাই – ময�ন খাতদ্যর মিকসহিার জায়গা – ববতবির খাদ্যব্যবস্া মরতক আ�াতদর পাতি খাবার আসা পয্ন্ত। 

বিক্ষার্ীতদরতক তিনটি স�ান দতল ভাগ করুন এবং প্রতিটি দলতক টনতির একটি কতর এলাকার ভার অপ্ি করুন: 

(১) মিকসহিা
(২) উন্নয়ন 
(৩) লক্ষ য্�াত্া

খাদয্ ও লক্ষ য্�াত্া ববষয়ক তভটিও বববরিীর পবরটিতি িতুল ধরুন (https://vimeo.com/220664296) দতলর টনব্দ ্ষ্ট ববষতয়র সাতর সম্পরক্ ি মকাতনা টিন্তা-ভাবনা 
তভটিও িলাকাতল িতুক রাখতি দলগুতলাতক পরা�ি্ বদন আঠাতলা মনাি, কাগজ, মনাি কাি ্ অরবা মকাতনা টিিব্জালযতন্ত র্ এসব ভাবনা ব্লবপবেধ করা মযতি পাতর। 
বিক্ষার্ীতদর জনয ্তভটিওিট িালান এবং পর্াসটঙ্ক বদকগুতলা িতুল 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 িা িতুল ধরুন। 

তভটিওটি মদখাতনা আপনার পতক্ষ সভিব না হতল, অনগু্রহ কতর মপাস্ারটি (পবরবিষ্ট খ) ব্যবহার করুন অরবা টিত্নাি্যটি (পবরবিষ্ট ঙ) পাঠ কতর মিানান এবং বিক্ষার্ীতদর 
বলনু িারা মযন একই কায়দা অনসুরি কতর মপাস্াতর উত্াবপি পতয়ন্টস�ূহ ওই িব্দগুতলার সাতর কীভাতব সম্পরক্ি িা টিবনিি কতর।  

(১) মিকসহিা
(২) উন্নয়ন
(৩) লক্ষ্য�াত্া

মপাস্াতর উপস্াবপি লক্ষ্য�াত্ার সাতর পাতি রাকা ইস্ুযস�ূহ কীভাতব সম্পরক্ি িা আতলািনা করুন। 

“প্রতিটি পাতির একটি গল্প আতে” কায্কলাপ পািা (পবরবিষ্ট গ) বিক্ষার্ীতদর মদখান। বিক্ষার্ীতদর কাতে ব্যাখ্যা করুন, এই কায্কলাতপ িারা িাতদর মবতে মনওয়া মকাতনা 
খাবার সম্পতক্ অনসুন্ান িালাতব এবং এর গল্পটি আববষ্ার করতব। জাটনতয় বদন, বিক্ষার্ীরা মযন একটি প্রতিটনবধস্ানীয় খাবাতরর (ময�ন পেতদির খাবার, সাম্প্রতিক খাবার, 
টনয়ব�ি খাবার) অলংকরি বা েবব িুতল রাতখ এবং িারপর িাতদর বাোইকৃি খাবারটি ব্যবহার কতর প্রশ্নগুব্লর উত্র মদয়। পাঁিটি প্রতশ্নর প্রতিটি সিতব্দ পাঠ করুন এবং 
বিক্ষার্ীতদর বলনু কায্কলাপ পািায় সংযতুি মনাি িারা মযন পতড় মনয় এবং সটুনব্দ্ষ্ট উত্র বদতি না পারতল িারা মযন বুটধেদীপ্ত ববতবিনার আরেয় মনয়। 

উত্র মখাঁতজ মপতি বিক্ষার্ীতদর সহায়িার জন্য �ানটিত্, ওতয়বসাইি ও বই ব্যবহার করা মযতি পাতর। অঙ্ীকার অংিটি পতর পূরতির জন্য মরতখ বদতি বিক্ষার্ীতদর বলনু।

ধাপ ৩: বদনন্দিন জীবতনর সাতর ববববিক লক্ষ্য�ালার সংতযাগ স্াপন 

ধাপ ৪: বিক্ষি ক�ক্াণ্ড: খাদ্য ও ববববিক লক্ষ্য�াত্া 

ধাপ ৪: বিক্ষি ক�ক্াণ্ড: খাদ্য ও ববববিক লক্ষ্য�াত্া 

ধাপ ৫: “আ�ার পাতির একটি গল্প আতে” জবরতপর পবরটিতি িুতল ধরুন
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ব�টনি

https://vimeo.com/220664296
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জবরপটি পূরি করুন 
এসটিব্জ মপাস্ারগুতলা (পবরবিষ্ট ক) ও কায্কলাপ পািাস�ূহ (পবরবিষ্ট গ) ববব্ল করুন। প্রশ্ন বুঝতি বিক্ষার্ীতদর সাহায্য করুন অরবা মকাতনা বিক্ষার্ীর বাড়তি মকাতনা 
পরা�ি্ দরকার হতল িাতক সহায়িা করুন।

�ূল্যায়ন করুন এবং টফতর মদখুন 
সকল বিক্ষার্ী 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 দইু জতনর যুগল বাটনতয় বিক্ষার্ীতদর কাজ করার সতুযাগ 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 বলনু এবং লক্ষ্য পূরতির সাতর অঙ্ীকার কীভাতব সম্পক্ যতুি িা িুতল ধরুন। একটি আনষু্াটনক অঙ্ীকাতরর বদতক টনতয় মযতি বকভাতব কায্কলাপ 
মরতক প্রাপ্ত উত্রতক ব্যবহার করা যায় িা আতলািনা কর। অঙ্ীকাতরর ব্যাপাতর বিক্ষার্ীরা িাতদর টিন্তাভাবনা জানাতি পাতর।

কায্কলাপ পািা পূরি করার জন্য, বিক্ষার্ীতদর বলনু িা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।

পাঠ মিষ করতি, পাতঠর উতদেি্য এবং লক্ষ্য�াত্া টনধ্ারতির ওপর আবার আতলাকপাি করুন। অঙ্ীকার মঘাটষি হতয় যাওয়ায়, বিক্ষার্ীতদর এখন িাতদর ক�প্ন্া টনতয় 
ভাবতি এবং িাতদর পবরবার ও বনু্বান্বতদর সাতর ববববিক লক্ষ্য�াত্ার ব্যাপাতর িাতদর দায়বন্িা মিয়ার করতি আহবান জানান।

অঙ্ীকাতরর ব্যাপাতর কিদরূ কী হতলা, মক মক িাতদর প্রি্যাবিি পবরবি্ন ঘিাতি সক্ষ� হতলা, িা যািাইতয়র জন্য মরেিীকতক্ষ ভববষ্যতির মকাতনা একটি িাবরখ বঠক করুন। 

আতলািনা ও ভাতবর আদানপ্রদান অব্যাহি রাখা উৎসাবহি করতি কায্কলাপ পািাগুতলা মরেিীকতক্ষর মদয়াতল িাটঙতয় রাখুন। 

ধাপ ৬: বিক্ষি ক�ক্াণ্ড: “আ�ার পাতির একটি গল্প আতে” 

ধাপ ৭: স�াপ্তকরি

২৫

৫

ব�টনি

ব�টনি

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/bn/map/
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ববববিক সহতযাবগিা�ূলক সম্প্রসারি 
সারা দুটনয়ার মতরিীকক্ষগুতলার সাতর বিক্ষার্ীতদর সংতযাগ ঘিাতনার �াধযত্� 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 �াধযত্� সংতযাগ বিবর করা যাতব।  

মিা�ার পাঠ মরতক যা বিতখে িা টনতয় মপাস্ কতর অতন্যর সাতর ভাগাভাবগ কর: 

•  বিক্ষার্ীতদর কাজ করার েবব এবং কাযক্লাপ পািার টিত্;
•  বিক্ষার্ীরা িাতদর অঙ্ীকারস�ূহ পতড় মিানাতনার তভটিও;
•  ইত�ইল, স্কাইপ কল অরবা পত্ব�িালীর �াধ্যত� অন্যান্য মরেিীর বিক্ষার্ীতদরতক িাতদর অতভজ্িা মিয়ার করার অনতুরাধ জানাতনা

দটুনয়ার মরেিীকক্ষগুতলার �তধ্যকার ববববিক সহতযাবগিার সাতর যুতি হতয় বিক্ষার্ীরা িখন িল�ান নানা প্রকল্প ও বিক্ষি ক�্কাতণ্ডর �াধ্যত� স�াধান খুতঁজ মবর করতি এক 
সাতর কাজ করতি পারতব।

দায় স্ীকার ও সতূ্াৈলী
ইন্টারন্যািনাল মসাসাইটি ফর মিকতনালব্জ ইন অ্যািুতকিন (২০১৬)। আইএসটিই স্্যান্াি্স ফর সু্তিন্টস ইউব্জন, ওতরগন: ইন্টারন্যািনাল মসাসাইটি ফর মিকতনালব্জ ইন 
অ্যািুতকিন।

ন্যািনাল কাউব্ন্সল ফর দ্য মসাি্যাল স্াটিজ (২০১০)। ন্যািনাল কাবরকুলা� স্্যান্াি্স ফর মসাি্যাল স্াটিজ: অ্যা মফ্ই�ওয়াক্ ফর টিটিং, লাব্ন্ং, অ্যান্ অ্যাতসসত�ন্ট। 
তসলভার স্প্ং, এ�টি: এসতসএসএস।

ন্যািনাল গভন্রস অ্যাতসাতসতয়িন মসন্টার ফর মবস্ প্রাকটিতসজ, কাউব্ন্সল অব টিফ মস্ইি সু্কল অটফসাস।্ (২০১০)। ক�ন মকার মস্ইি স্্যান্াি্স (তসতসএসএস)। 
ওয়াবিংিন, টিতস: ন্যািনাল গভন্রস অ্যাতসাতসতয়িন মসন্টার ফর মবস্ প্রাকটিতসজ, কাউব্ন্সল অব টিফ মস্ইি সু্কল অটফসাস।্

এনব্জএসএস ব্লি মস্ইিস (২০১৩)। মনকস্ মজনাতরিন সাতয়ন্স স্্যান্াি্স: ফর মস্ইিস, বাই মস্ইিস। ওয়াবিংিন, টিতস: দ্য ন্যািনাল অ্যাকাতিব�স মপ্রস।

ইউনাইতিি মনিনস মজনাতরল অ্যাতসম্বব্ল (২০১৫)। রোন্সফব্�্ং আওয়ার ওয়ার্্। দ্য ২০৩০ অ্যাতজন্া ফর সাসতিইতনবল মিতভলপত�ন্ট টনউইয়ক্, টনউইয়ক্: ইউনাইতিি 
মনিনস।

কার্ডকলাপ

সামালজক বরাগাদ্রাগ মাধ্যদ্ম নিদ্চর হ্ািট্যাগগুদ্লার মাধ্যদ্ম রুক্ত হদ্ি 
পারদ্ৈি: 

#WorldsLargestLesson
#TeachSDGs
#GlobalGoals

শ্ৈদ্বির দীর্ডিম পাঠদ্ক ট্যাগ করুি:

@TheWorldsLargestLesson 

@TheWorldsLesson

@theworldslesson

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/bn/map/
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পশ্রশ্িষ্ট ক: বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্া শ্রির বপাস্ার
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পশ্রশ্িষ্ট খ: আমার পাদ্ি কী? বপাস্ার

আমার পাতে কী খাবার আছে?
বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন

আমার খাবার ফসল কে ফলিয়েছেন 
কিংবা ফলাতে সাহায্য করেছেন?

আমার এখানে আসার আগে 
আমার খাবার কতটা পথ 
পেরিয়ে এসেছে?

কী পরিমান 
খাবার আমি নষ্ট 

করছি?

আমার খাবার কী দিয়ে 
প্যাকেজকরা হয়েছে?

আমি কি স্বাস্থ্যকর 
খাবার বেছে নিচ্ছি?

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

In partnership with

With thanks to
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পশ্রশ্িষ্ট গ: প্রতিনট পাদ্ির একনট গল্প আদ্ছ ওয়াক্ড শ্িট

প্রতিনট পাদ্ির ৈা থালার 
একনট গল্প আদ্ছ

বিামার পাদ্ির বমাট ব্ার

িাম বরেণী

বিামার পিাকা আঁক…

... িম্বর বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্া 
অজ্ড দ্ি সাহার্য করদ্ি 

বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্া শ্ৈষয়ক আমার অগেীকার হদ্লা… 

“   

... #শ্ৈদ্বিরৈৃহত্তমপাঠ #WorldsLargestLesson”

এখাদ্ি 
নচশ্নিি কর

বকাি বদদ্ি বিামার জন্ম?

In partnership with

With thanks to
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পশ্রশ্িষ্ট র: প্রতিনট পাদ্ির একনট গল্প আদ্ছ ওয়াক্ড শ্িদ্ট প্রদত্ত নিদ্দ্ড িিা

In partnership with

With thanks to
বিামার কার্ডকলাপ পািানট 
পরূদ্ণর ৈ্যাপাদ্র নিদ্দ্ড িিা
এমি খাৈার বৈদ্ছ িাও রা বখদ্ি পছন্দ করদ্ৈ। বিামার নপ্রয় বকাদ্িা খাৈার, অথৈা রা আজ খাদ্ৈ শ্কংৈা সম্প্রতি 
বখদ্য়ছ, এমি বরদ্কাদ্িা খাৈারই বৈদ্ছ নিদ্ি পার। বসটার ছশ্ৈ আঁকদ্ি অথৈা ছশ্ৈ িুলদ্ি বিশ্র বথদ্কা। 

প্রতশ্নর উত্র মদওয়ার স�য় এতল, একদ� মভতবা না ময সব ির্য িুব� হয়তিা জানতব না। দরকার �তিা বুটধেদীপ্ত অন�ুাতনর 
আরেয় নাও। গুরুত্বপূি্ ববষয় হতলা, িুব� কী খাছে এবং মসটি কীভাতব লক্ষ্য�াত্ার সাতর সম্পরক্ি িা টনতয় ভাবা। 

১. বিামার পাদ্ির কিগুদ্লা দ্রদ্ৈ্য প্রনরিয়াজাি নচনি আদ্ছ?

গুরুত্বপণূ্ড িব্দ:  ’প্রটরিয়াজাি টিটন ’, যাতক ‘ববতিাবধি’ বকংবা ‘�াগনা’ টিটনও বলা হতয় রাতক – বলতি বুঝাতনা হয় ময টিটন ফল, িাকসবজী ও অন্যান্য খাবাতর 
‘প্রাকৃতিকভাতব ববরাজ কতর না ’ বরং ববতভন্ন খাদ্যদ্রতব্য মযাগ করা হয়। দটুনয়াজতুড় বিশু ও যুবতদর �াতঝ িায়াতবটিসসহ কিগুতলা স্াস্্য স�স্যার রি�বধ্�ান 
আবধতক্যর সাতর এ জািীয় টিটন অবধক পবর�াতন গ্রহি সম্পক্যুতি। কখনও কখনও িুব� এ�ন খাদ্যদ্রব্য মবতে টনতি পার যা বাইতর মরতক মদখতি মবি ভাল, বকনু্ত 
একিু টনববড়ভাতব মদখতল হয়তিা মদখতব এতিা প্রিুর পবর�াতি টিটন মযাগ করা। 

কীভাদ্ৈ: 

লক্ষ্যমাত্া বখাঁদ্জ বৈর করদ্ৈ: 
ববববিক লক্ষ্য�াত্ার মপাস্ারটি মদখ আর ভাব মকান লতক্ষ্যর সাতর প্রশ্নটির মযাগসতূ্ আতে। একাবধক লতক্ষ্যর সাতর সম্পরক্ি হতি পাতর। প্রতিটি প্রতশ্নর মক্ষতত্ এই 
পদাঙ্ক অনসুরি কর। 

বিামার পাদ্ির ব্ার শ্হসাৈ কর: 
প্যাতকব্জংতয়র উল্াপাতি প্রদত্ উপাদান িাব্লকা মদখ অরবা মিা�ার খাবার ময বিবর কতরতে িাতক উপাদানস�ূতহর ব্যাপাতর ব্জজ্াসা কর। শুরু মরতক মকাতনা খাবার 
বিবর করা হতলও মসটির ম�ৌল উপাদানস�ূহ টিটনসম্বব্লি হতি পাতর। ববতিাবধি টিটনর নানারূপ। এগুতলাতক অতনক স�য় িস্যকিা ব�ষ্টকারক, মিক্সতরোজ, �ধু, কন্ 
তসরাপ, সতুরিাজ, ফু্কতিাজ, ্তুকাজ, গুড় ইি্যাবদ নানা নাত� আখ্যাটয়ি করা হয়। 

যবদ �তন কর মিা�ার পাতি এতকবাতরই মকাতনা প্রটরিয়াজাি টিটন মনই, িাহতল টনতজতক সবুজ হাতস্যাজ্জ্বল �ুখ বা স্াইব্ল মস্কার প্রদান কর। যবদ �তন কর মিা�ার 
পাতি সা�ান্য পবর�াতন প্রটরিয়াজাি টিটন আতে (১ িা িা�ি বা ৪ গ্রাত�র মববি নয়), িাহতল টনতজতক হলদু হাতস্যাজ্জ্বল �ুখ বা স্াইব্ল মস্কার প্রদান কর। যবদ �তন কর 
মিা�ার পাতি মববি পবর�াতন প্রটরিয়াজাি টিটন আতে, িাহতল টনতজতক লাল হাতস্যাজ্জ্বল �ুখ বা স্াইব্ল মস্কার প্রদান কর। 

২. বিামার খাৈাদ্রর কিগুদ্লা উপাদাি প্ালস্ক প্যাদ্কলজংদ্য় বমাড়াদ্িা নছল? 

উপাদানগুতলা বক মকাতনাপ্রকার প্াব্স্ক দ্ারা ম�াড়াতনা টেল? িা বক্ং টফল্ম, সরন য্াপ বা ্াি য্াপ, কাি্ন, সাতি, পি অরবা মবৌল মযতকাতনা রূতপ ব্যবহৃি প্াব্স্ক 
হতি পাতর। পানীয় পাতনর জন্য িুব� বক প্াব্স্তকর স্ট্র ব্যবহার কতরে? তভন্ন তভন্ন কিগুতলা প্াব্স্ক মসখাতন টেল িা গিনা কর। 

৩. বিামার পাি বথদ্ক কী পশ্রমাণ খাৈার উচ্ছিষ্ট হয়?

িুব� যিিুকু মখতি পার িার মরতক মববি খাবার মিা�ার পাতি টেল বক? মবঁতি যাওয়া খাবার পরবি্ী স�তয়র জন্য মরতখ বদতয়ে বকংবা বাটড় টনতয় এতসে নাবক িা 
মফতল বদতয়ে? কয় িা�ি খাবার মফতল মদওয়া হতয়তে িা বহসাব কর। 

১. মিা�ার পাতির কিগুতলা দ্রতব্য প্রটরিয়াজাি টিটন আতে?

০ ১ ২+
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পশ্রশ্িষ্ট র: প্রতিনট পাদ্ির একনট গল্প আদ্ছ ওয়াক্ড শ্িদ্ট প্রদত্ত নিদ্দ্ড িিা

৪. বিামার পাদ্ির কিকগুদ্লা দ্রৈ্য বিামার নিদ্জর বদদ্ি বিশ্র?

মিা�ার পাতির উপাদানগুতলার করা ভাব এবং পারতল প্যাতকব্জংিা মদখ। দ্রব্যটি ময বকতনতে িাতক ব্জজ্াসা কর মস জাতন বকনা । িুব� ময ফল�ূল এবং িাকসবব্জ 
মখতয়ে মসগুতলা মস অঞ্চতলর িলতি ম�ৌসতু�র না হতয় রাকতল িতব িা অন্য মদি মরতক আসার সভিাবনাই মববি। িুব� ময �াে-�াংস মখতয়ে, িা মস অঞ্চতল টনয়ব�ি 
পাব্লি না হতয় রাকতল িাও অন্য মদি মরতক এতসতে। প্রতয়াজতন বুটধেদীপ্ত অন�ুাতনর আরেয় নাও। 

৫. বিামার পাদ্ির কিকগুদ্লা দ্রৈ্য বিামার নিদ্জর বদদ্ি বিশ্র?

যারা মিা�ার খাবার ফলাতি সাহায্য কতরতে িাতদর প্রতি আিরি মক�ন টেল িা খতিতয় মদখ। 

মিা�ার খাদ্যদ্রব্য বক মকাতনা ব্্যাতন্র টেল অরবা মকান বড় মকাম্পাটন কি্ৃক উৎপাবদি? ওতদর ওতয়বসাইি মঘতি মদখ, মকান �ানবাবধকার, ববষ�্য ববতরাধী অরবা 
স�িা নীতি িাতদর আতে বকনা। মিা�ার খাবার ময সপুার�াতক্ি বা খাদ্যবাজার মরতক মকনা, িাতদর ওতয়বসাইিও মদখ। িুব� বক �তন কর িারা িাতদর ক�্ীতদর সাতর 
ন্যায়সঙ্ি আিরি কতর? ব্লঙ্, জাতিসত্া, মযৌনিা, বয়স ও প্রতিবব্ন্িা সম্পতক্ িাতদর নীতি�ালায় কী বলা হতয়তে? 

অরবা মিা�ার খাবার যবদ বাজার অরবা সরাসবর কৃষতকর কাে মরতক মকনা হতয় রাতক, িতব পতররবার যাওয়ার স�য় এ ববষতয় ব্জজ্াসা করার করা ভাব। 
মিা�ার পাতির মস্কার মপতি বুটধেদীপ্ত অন�ুান কর। 

হাঁ, আব� টনশ্চিি ময মসখাতন মকাতনা মজার-জবরদব্স্ত�ূলক অরবা ববষ�্য�ূলক রেত�র ঘিনা ঘতিটন (ব্লঙ্, জাতিসত্া, মযৌনিা, প্রতিবব্ন্িা 
বয়স বকংবা অন্যপ্রকার) 

হাঁ, িতব মযাগান-িঙৃ্খতলর একটি�াত্ পয্াতয়র ব্যাপাতর আব� টনশ্চিি 

না, িাতদর সাতর অন্যায় আিরি করা হতয়তে অরবা আব� এ ব্যাপাতর টনশ্চিি হতি পারটে না 

বিামার সালৈ্ডক ব্ার বরভাদ্ৈ শ্হসাৈ করদ্ি হদ্ৈ:

১. প্রতি্যক কলাত� িুব� কিগুতলা বৃত্ টিবনিি কতরতো িা গিনা কর, প্রতি্যক কলাত�র জন্য িার ম�াি সংখ্যা টনতির সাবরতি মলখ। 

২. মকান মিহারাগুব্ল মববি মববি এতসতে? 
ম�াি মস্কার বহসাব করার জন্য এই িাববটি অনসুরি কর এবং মিা�ার মস্কাতরর পািাপাবি স্পষ্ট কতর বৃি্তি রঙ দাও।<১} 

অবধকাংি মক্ষতত্

স�ানভাতব মববি

স�ান সংখ্যক 

স�ানভাতব মববি

অবধকাংি মক্ষতত্

এবং 

অরবা প্রধানি 

এবং 

এবং 

বমাট ব্ার বৈর করার জি্য প্রকদ্ল্পর সার-সংদ্ক্ষদ্প প্রদত্ত নিদ্দ্ড িিা অিসুরণ কর… 

বিামার পাদ্ির বমাট ব্ার

এখাদ্ি  
নচশ্নিি কর

অরবা ৩

২ ২ 

২ ২ 

৩

৩

২ ২ 



13 বৈশ্বিক লক্ষমাত্ার খাদ্য প্রকল্প (গ্াৈাল গ�ালস ফুড প্রজেক্ট): প্রতিটি পাজির একটি �ল্প আজে 

পশ্রশ্িষ্ট ঙ: প্রতিনট পাদ্ির একনট গল্প আদ্ছ ফলাফল

In partnership with

With thanks to
প্রতিনট পাদ্ির ৈা থালার 
একনট গল্প আদ্ছ

১. মিা�ার পাতির কিগুতলা দ্রতব্য প্রটরিয়াজাি টিটন আতে?

২. মিা�ার খাবাতরর কিগুতলা উপাদান প্াব্স্ক প্যাতকব্জংতয় ম�াড়াতনা টেল? 

৩. মিা�ার পাি মরতক কী পবর�াি খাবার উরছেষ্ট হয়?

৪. মিা�ার পাতির কিকগুতলা দ্রব্য মিা�ার টনতজর মদতি বিবর?

৫. যারা আ�ার খাবার মক্ষি মরতক পাতি আসা পয্ন্ত সংবলেষ্ট টেল, িাতদর সাতর বক 
ন্যায়সঙ্ি আিরি করা হতয়তে?

বমাট ব্ার বৈর করার জি্য প্রকদ্ল্পর সার-সংদ্ক্ষদ্প প্রদত্ত নিদ্দ্ড িিা অিসুরণ কর… 

নিদ্চর প্রশ্নগুললর উত্তর দাও এৈং প্রদ্শ্নর জি্য একনট ব্ার প্রদাি কর। 
নিদ্দ্ড িিার জি্য প্রকল্প সার-সংদ্ক্ষপ বদখ।

০

মকাতনা উরছেষ্ট মফলা হয়টন

প্রতিটি খাদ্যদ্রব্য

১ ২+

০ ১ ২+

১-২ িা�ি

বকেু দ্রব্য

৩+ িা�ি

মকাতনািাই নয়

হাঁ, আব� টনশ্চিি িা-ই ঘতিতে

হাঁ, িতব এই খাবার-যাত্ার একটি�াত্ পয্াতয়র ব্যাপাতর আব� টনশ্চিি 

আব� টনশ্চিি নই

এটা লক্ষ্য িম্বর…-এর 
সাদ্থ সম্পচ্ক্ড ি।
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শুনতো! �তন আতে ওইসব ববববিক লক্ষ্য�াত্ার [ম্াবাল মগালস] করা, মযগুতলার লক্ষ্য হতলা ২০৩০ সাল নাগাদ ির� দাবরতদ্রর 
অবসান ঘিাতনা, অস�িা ক�াতনা এবং জলবায় ুপবরবি্ন ম�াকাতবলা করা? ওসব অজ্ন করতি পারতল, আ�রা সকতলর জীবন 
উন্নিির করতি পারতবা – আপনার টনতজর জীবনও।

মভতব মদখ, মিা�ার বসবাতসর জায়গা, মিা�ার ববদ্যালয়, মিা�ার কাপড়-মিাপড়, এ�নবক মিা�ার খাবার-দাবার সববকেুর সাতরই 
ববববিক লক্ষ্য�াত্া সম্পরক্ি।  

আসতল, মিা�ার পাতি ময খাবার ওতঠতে িাও ওসব লক্ষ্য�াত্া ও মসসব অজ্তন আ�রা বকভাতব সাহায্য করতি পাবর িার এক দারুন 
এক গল্প হাব্জর কতর। [এ�ন �তন করা অতভনব �তন হতি পাতর – বকনু্ত মিা�ার বিক্ষকরা মিা�াতক যা বিখাতি পাতর িারও মববি বকেু 
িুব� বিখতি পার মিা�ার দপুতুরর খাবাতরর মরতক!]

বলতি িারছে – কখতনা বক মভতব মদতখতো মিা�ার খাবার মক বিবর কতর? না, িুব� নও, মিা�ার �া, বাবা বকংবা ববদ্যালতয়র বাবুটি্ও 
নয়। িারও আতগ বক ঘতি? সতি্যকাতর ফসল ফলাতনা, প্রটরিয়াজািকরি, প্যাতকিবদিী করার কাতজ কাতদর অংিগ্রহি আতে? িাতদর 
সম্পতক্ এবং িাতদর অবধকার ববষতয় িুব� কী জান?

মিা�ার কাতে খাবারটি এতস মপৌেঁাতি কিিা পর পাটড় বদতি হতয়তে? ব্যাপারিা আজব �তন হতি পাতর, বকনু্ত মিা�ার পাতি ওঠার আতগ 
খাবারতক যিিা পর পাটড় বদতি হতয়তে িা হয়তিা মিা�ার সারা বেতর পাটড় মদওয়া পতরর মিতয় মববি!
আরও আজব লাগতি পাতর – বকেু মদতি এই খাবাতরর বকেুিার জায়গা হয়তিা হতব আস্তাকঁুতড়!

আর খাবার মিা�ার পাতি এতল, িুব� বক মিা�ার জন্য বঠক পবর�াতি মপতয়ে? ববদ্যালতয় পড়াতিানা িালাতনার জন্য পয্াপ্ত িততি িুব� বক 
পাছে? সবারই মসিা দরকার!

িাই িুব� খাবাতরর বাতক্সর বাইতর বগতয় একিু ভাবতল মদখতব, আ�রা যা বকেুই খাই, িার সববকেুরই ববববিক লক্ষ্য�াত্া ববষয়ক 
এতককিা গল্প আতে। আর িাই, আব� িাই এই �জার প্রকতল্প িুব� অংি নাও।
এিা সহজ। ববববিক লক্ষ্য�াত্ার পতক্ষ একজন অতবেষক বা অনসুন্ানকারী হতয় ওতঠা এবং মকাতনা খাবাতরর ব্যাপাতর অনসুন্ান িালাতি 
িাও িা বঠক কর, িারপর বকেুিা ববতলেষি কর এবং মসই খাবারটিতক একিা মস্কার প্রদান কর।

িারপর মস্কারটি আ�াতদর সাতর মিয়ার করতি পার। দটুনয়ার নানা স্াতন অন্যরা এ ব্যাপাতর কী করতে িাও মদখ।

মসরা কাজটি হতব, কী কতর মিা�ার মস্কার বাড়াতব এবং ববববিক লক্ষ্য�াত্া অজ্তন িুব� কীভাতব সাহায্য করতি পার িা টনতয় ভাবা।

পশ্রশ্িষ্ট চ: প্রতিনট পাদ্ির একনট গল্প আদ্ছ অ্যানিদ্মিদ্ির নচত্িাট্য




