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শিক্ষাকে কাজে রূপদান
একটি কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনার সূচনা

পাঠপরিকল্পনার সার্বিক লক্ষ্য

পাঠপরিকল্পনার রূপরেখা

স্থানীয় সমাজ বা কমিউনিটির ক�োন�ো ইস্যু যার সমাধানে
শিক্ষার্ থীরা সহায়তা করতে চায় তা চিহ্নিতকরণে বৈশ্বিক
লক্ষ্যমাত্রাকে অনুঘটক হিসেবে কাজে লাগান�ো।

ধাপ ১: ও
 য়ার্ল্ড ’স লার্জে স্ট লেসন অ্যানিমেশন পর্ব ৩ দেখুন
ধাপ ২: বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাকে শিক্ষার্ থীদের সাথে সংযুক্ত করুন
ধাপ ৩: কমিউনিটি পদযাত্রায় অংশ নিন (শ্রেণীকক্ষভিত্ তিক বিকল্প রয়েছে)
ধাপ ৪: শিক্ষার্ থীরা তাদের কমিউনিটির বয়নবিন্যাসের চিত্র
তৈরি করবে এবং একটি ইস্যু চিহ্নিত করবে
ধাপ ৫: আর�ো তথ্য/পরামর্শ পেতে শিক্ষার্ থীরা এক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার
নেওয়ার জন্য তার ওপর অনুসন্ধান/গবেষণা করবে
ধাপ ৬: শিক্ষার্ থীরা তাদের কমিউনিটি ইস্যুটির সমাধান খ�োঁজে বের
করতে নানাবিদ চিন্তা তৈরি এবং আল�োচনা করবে
ধাপ ৭: শিক্ষার্ থীরা একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে
ধাপ ৮: ওয়াল্ড’স লার্জে স্ট লেসনের সাথে শিক্ষার্ থীরা
তাদের কর্মপরিকল্পনা শেয়ার করবে

সুনির্দি ষ্ট শিক্ষনীয় বিষয়
• শিক্ষার্ থীরা তাদের সমাজ সম্পর্কে জানবে, বুঝবে
• শিক্ষার্ থীরা একটি কমিউনিটি মানচিত্র তৈরি করবে
• কমিউনিটি সাক্ষাৎকারের মধ্যে শিক্ষার্ থীরা
কার্যকারণ সম্পর্ক যাচাই করবে
• পরিবর্ত ন প্রকল্পের জন্য শিক্ষার্ থীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু চিহ্নিত করবে
• তাদের কমিউনিটির ইস্যুটার জন্য সমাধান খ�োঁজে
পেতে শিক্ষার্ থীরা সূক্ষ্মদর্ শী বিশ্লেষণী চিন্তার দক্ষতা
বা ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল প্রদর্শন করবে
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শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা
বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কাজ করার বিভিন্ন পথ আছে। তবে শিক্ষার্ থী করতৃ্ ক কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনার সূচনা করতে
এই পাঠপরিকল্পনাটি আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি। পাঠদান শুরুর আগে পুর�ো পাঠপরিকল্পনাটি পড়ুন। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার
ব্যাপারে শিক্ষার্ থীদের সচেতনতা ও ব�োঝাপড়া থাকা দরকার — ওয়ার্ল্ড ’স লার্জে স্ট লেসন পর্ব ১ অ্যানিমেশনটি শিক্ষার্ থীদেরকে
বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে পরিচিত করে। এটির লিংক এখানে দেওয়া হল�ো: https://vimeo.com/138068656.
এই প্রকল্পটি উপস্থাপনের একটা দারুন উপায় হল�ো, শিক্ষার্ থীদেরকে প্রথমেই কী গুণ থাকার কারণে তারা গ�োলরক্ষক (বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা
অর্জনের জন্য পদক্ষেপ নেয় যে ব্যক্তি) হয়ে উঠল তা চিহ্নিত করতে এবং নিজের ডিজিটাল গ�োলরক্ষক প্রতিকৃতি তৈরি করতে বলা:
http://wllgoalkeeperme.globalgoals.org/
কমিউনিটি পদযাত্রাকে কাঠাম�োবদ্ধ করার জন্য চিন্তাভাবনা
এই পাঠে শিক্ষার্ থীদের শ্রেণীকক্ষের বাইরে নিয়ে এসে কমিউনিটি পদযাত্রায় শামিল করা হবে যাতে
তারা কমিউনিটির মধ্যকার সমস্যা আর�ো ভালভাবে বুঝতে ও চিনতে পারে।
• কমিউনিটি পদযাত্রায় শিক্ষার্ থীদের নিয়ে যেতে গেলে আপনার শ্রেণীর জন্য যাত্রাপথের একটা সীমারেখা বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন।
আপনার বাসস্থান, শিক্ষার্ থীদের বয়স এবং সহজগম্যতার উপর ভিত্ তি করে যাত্রাপথের সীমানা ঠিক করা যেতে পারে।
• শিক্ষার্ থীদের নিয়ে যাওয়ার আগে নিজে কমিউনিটি পদযাত্রার পথটা চিনে নিন এবং ক�োনদিক দিয়ে যাবেন তার পরিকল্পনা করুন।
• পদযাত্রায় কত সময় লাগবে, আপনার সাথে কয়জন বয়স্ক ল�োক যাওয়া দরকার এবং শিক্ষার্ থীদেরকে
তাদের সাথে কী কী জিনিসপত্র আনতে হবে তা আগেভাগে পরিকল্পনা করুন।
• কমিউনিটি পদযাত্রার ঝুঁ কি মূল্যায়ন সম্পন্ন করুন।
• আপনার বিদ্যালয়ের সুরক্ষা নীতিমালায় ইতিমধ্যে শিক্ষার্ থীদের কমিউনিটি পদযাত্রায় অংশগ্রহণের
বিষয়টি অন্তর্ভু ক্ত না হয়ে থাকলে অভিভাবক/মাতাপিতার কাছে অনুমতি চান।
শিক্ষার্ থীদের কর্মপরিকল্পনার জন্য তাদের নির্দি ষ্ট লক্ষ্যের ফ�োকাস নির্ধারণে সহায়তার জন্য আমরা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাকে দুই শ্রেণীতে
ভাগ করেছি — মানুষকেন্দ্রিক অথবা ধরিত্রীকেন্দ্রিক। প্রতিটি ফ�োকাসের ভেতর বিভিন্ন বিবেচ্য ইস্যুর তালিকা করা আছে। শিক্ষার্ থীরা
তাদের কমিউনিটিতে হয়ত�ো এসব ইস্যু সনাক্ত করতে পারবে। এগুল�ো নির্দেশনামূলক হিসেবে বিবেচনার উদ্দেশ্যে নয়।
ধরিত্রীকেন্দ্রিক (লক্ষ্য ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এর অন্তর্ভু ক্ত) যেসব ইস্যুর উপর শিক্ষার্ থীরা দৃষ্টিপাত করতে পারে সেসবের মধ্যে পড়ে: জলবায়ু পরিবর্ত ন,
খারাপ আবহাওয়া, মহাসাগর অম্লীকরণ বা অ্যাসিডিফিকেশন, নবায়নয�োগ্য জ্বালানি, অতিরিক্ত ভ�োগ (খাবার, প্লাস্টিক, প্রাকৃতিক সম্পদ), অতিমাত্রায় মাছ
শিকার, লুপ্তপ্রায় বা বিপন্ন জীবজন্তু , বন-উজাড়, বায়ুদূষণ
মানুষকেন্দ্রিক (লক্ষ্য ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ১০ এর অন্তর্ভূ ক্ত) যেসব ইস্যুর উপর শিক্ষার্ থীরা দৃষ্টিপাত করতে পারে সেসবের মধ্যে পড়ে: দারিদ্র,
অসমতা, গৃহহীনতা, অপুষ্টি, শরণার্ থী, পানিপ্রাপ্তি, পয়ঃনিষ্কাশন, লিঙ্গীয় অসমতা, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা
শ্রেণীকক্ষে বাইরে পড়ান�োর য�ৌক্তিকতা ও পরামর্শ
কমিউনিটি পদযাত্রায় যাওয়ার আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে সিদ্ধান্ত নিন পদযাত্রায় কী কী জিনিসপত্র নিয়ে আসতে হবে। আপনি নিজে ও শিক্ষার্ থীরা
সেসব জিনিসপত্র আনবেন তার সম্ভাব্য তালিকা: মানচিত্র ও প্লাস্টিকের পকেট (বৃষ্টির আশঙ্কায়), বুনিয়াদি প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, বাড়তি টুপি, পানি, ঝুঁ কি
মূল্যায়ন, শিক্ষার্ থী কার্যতালিকা পাতার বাড়তি কপি, ক্লিপব�োর্ড , য�োগদান পাতা, বাড়তি ম�োজা ও গ্লাভস, সানক্রিম, বহন ব্যাগ ও পিঠ-ব্যাগ, ক্যামেরা অথবা
ক্যামেরা ফ�োন — শিক্ষার্ থীরা শ্রেণীকক্ষে ফিরে কমিউনিটির ক�োন�ো নির্দি ষ্ট এলাকা নিয়ে কথা বলতে গেলে সেই এলাকার আল�োকচিত্র থাকা উপকারি।
কমিউনিটি পদযাত্রার জন্য শ্রেণীকক্ষের বাইরে যাওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্ থীরা তাদের স্থানীয় কমিউনিটির নানা বিচিত্র সুয�োগ এবং/অথবা সমস্যা
সরাসরি প্রত্যক্ষ করবে এবং সেই কমিউনিটিকে আর�ো ভালভাবে বুঝতে পারবে। বাইরে গিয়ে শেখার আর�ো নানা সুবিধা আছে। ২০১৮ সালের এক
জরিপে আউটড�োর ক্লাসরুম ডে নামের এক প্রচারাভিযান https://outdoorclassroomday.org.uk/ থেকে বাইরে গিয়ে শেখা বিষয়ে ৪৫টি দেশের
শিক্ষকদের একগুচ্ছ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। জরিপে শিক্ষকরা জানান যে, শিক্ষার্ থীদের শ্রেণীকক্ষের বাইরে নিয়ে পাঠদান করলে তারা আর�ো বেশি করে:
• পাঠে নিবিষ্ট থাকে (৮৮% একমত হন)
• মন�োয�োগ দিতে অধিকতর সক্ষম হয় (৬৮% একমত হন)
• আচরণ ভাল করে (৬৫% একমত হন)
• ৮৯% শিক্ষক বলেন, শ্রেণীকক্ষের বাইরের পাঠে শিশুরা বেশি আনন্দ পায়।
বাইরে গিয়ে পাঠদান ও শিক্ষণের ব্যাপারে আর�ো তথ্যের জন্য দেখুন আউটড�োর ক্লাসরুম ডে ওয়েবসাইট
https://outdoorclassroomday.org.uk/
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কমিউনিটি পদযাত্রা ও কিভাবে তার বিন্যাসের চিত্র আঁকা যায় সে বিষয়ক আর�ো রিস�োর্স
• কমিউনিটি প্রকল্প বিষয়ে আর�ো বিস্তারিত দৃষ্টিপাতের জন্য দেখুন জেইন গুডল ইন্সটিটিউট কানাডা
https://janegoodall.ca/wp-content/uploads/2017/02/JGICommunityMappingGuide-1.pdf
• কীভাবে ক�োন�ো পরিবর্ত নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন সে বিষয়ে ডিজাইন ফর চেইঞ্জ আন্দোলনের এক সপ্তাহের পাঠপরিকল্পনার জন্য দেখুন:
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/Design-for-Change-One-Idea-One-Week.pdf
• শিক্ষার্ থীরা ইতিমধ্যে যেসব কর্মপ্রকল্প শুরু করেছে সেসবের উদাহরণের জন্য ডিজাইন ফর চেইঞ্জ ওয়েবসাইট দেখুন
(http://www.dfcworld.com/SITE)
• নিজ কমিউনিটিকে ডিজিটালি উদঘাটনে শিক্ষার্ থীদের জন্য গুগল আর্থ https://earth.google.com/web/ দারুন কাজের হতে পারে
• গুগল ম্যাপস প�োর্ টাল ব্যবহার করেও শিক্ষার্ থীরা তাদের কমিউনিটির বিস্তারিত ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি করতে পারে।
একাজে গুগল ম্যাপস কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে ভিডিও টিউট�োরিয়াল:
https://sites.google.com/mrpiercey.com/resources/geo/my-maps

পাঠপরিকল্পনা
আবশ্যিক প্রশ্ন
আমাদের কমিউনিটির উন্নতি ঘটাতে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমাদের ব�োঝাপড়াকে কীভাবে কাজে লাগাতে পারি?

ধাপ ১: ওয়ার্ল্ড ’স লার্জে স্ট লেসন অ্যানিমেশনের পর্ব ৩ দেখুন

৫
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টীকা: অ্যানিমেশন দেখা সম্ভব না হলে পরিশিষ্ট ১ প্রদত্ত স্টোরিব�োর্ড ও অ্যানিমেশন চিত্রনাট্য ব্যবহার করুন। চিত্রনাট্যটি উচ্চকণ্ঠে পাঠ করুন
এবং শিক্ষার্ থীদেরকে স্টোরিব�োর্ড দেখান
আল�োচনার ক্ষেত্র তৈরি করতে শ্রেণীকক্ষে একবারে ওয়ার্ল্ড ’স লার্জে স্ট লেসন অ্যানিমেশনের পর্ব ৩ পুর�োটা দেখুন https://vimeo.com/267433877.
(থেমে থেমে অ্যানিমেশনটির বিশেষ বিশেষ অংশ সবিস্তারে আল�োচনা করার সময় পুর�ো পাঠজুড়ে পাওয়া যাবে)।

ধাপ ২: শিক্ষার্ থীদের সাথে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সংয�োগস্থাপন

১০
মিনিট

শিক্ষার্ থীদের বলুন: এবার আমরা এমন কিছু জিনিস করব যেসবের কথা অ্যাস্ট্রো গার্ল বলেছে। আবার ফিল্মটা শুরু করুন এবং তা কাজে লাগান এখানে
ও ধাপ ৩-এ আল�োচনা উস্কে দেওয়ার জন্য।

“যে জায়গায় ত�োমার অবস্থান সেটাই হল�ো শুরুর জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা আর সেই মানুষটির সাথে যে ত�োমার সবচেয়ে চেনা — তু মি নিজে” — এই
কথাটা কথক বলার সাথে সাথে ছবিটি বন্ধ করুন। শ্রেণীকক্ষে আল�োচনা শুরু করতে এটাকে ব্যবহার করুন — বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ শুরুর জন্য
সবচেয়ে ভাল জায়গা তু মি নিজে কেন? বুঝিয়ে বলুন যে, এটা একটা “থাঙ্কিং” প্রশ্ন — যে প্রশ্নের ক�োন�ো ঠিক বা ভুল উত্তর নেই, এটা করা হয় শুধু উত্তর নিয়ে
ভাবান�ো আর উত্তরদাতা যাতে তার অবস্থানের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে।
আবার ছবিটা চালু করুন। কথক যখন বলেন, “তু মি কেমন মানুষ? কী কী বিষয় ত�োমাকে টানে? ক�োন ক�োন বিষয় আসলে ত�োমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ?” তখন
ছবিটা আবার থামান। এসব প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষার্ থীদের কিছুক্ষণ ভাবতে বলুন। তারপর শিক্ষার্ থীদের কাছে জানতে চান তারা কেউ কি ব্যক্তিগত এমন ক�োন�ো
পরিবর্ত ন নিজের জীবনে ঘটিয়েছে কিনা যা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পক্ষে সহায়ক। এটা হতে পারে ব্যক্তিগত ছ�োটখাট পরিবর্ত ন যা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে ইতিমধ্যে
সহায়তা করে চলেছে তা হয়ত�ো শিক্ষার্ থীরা বুঝে উঠতে পারছে না।
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শিক্ষাকে কাজে রূপদান

ধাপ ৩: কমিউনিটি পদযাত্রা

১
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টীকা: যদি শিক্ষার্ থীদের শ্রেণীকক্ষের বাইরে কমিউনিটি পদযাত্রায় না আনা যায়, সেক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে তারা নির্দেশিত চিন্তন বা গাইডেড মেডিটেশনে
(পরিশিষ্ট ২) অংশগ্রহণ করতে পারে। কমিউনিটির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ব�োঝাপড়া তৈরি করতে এটি তাদের সহায়তা করবে।
সামগ্রিকভাবে পুর�ো কমিউনিটির ওপর দৃষ্টি দিলে ব্যক্তিগত কিছু পরিবর্ত ন কীভাবে আর�ো বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে তা শিক্ষার্ থীদের বলুন। এই কারণে
অ্যাস্ট্রো-গার্ল মনে করে একটি পরিবর্ত নসূচক প্রকল্প তৈরি করার জন্য পরবতী পদক্ষেপ হল�ো বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার বিষয়টি মাথায় রেখে নিজ কমিউনিটিতে কাজ
করা। কমিউনিটি শব্দটি নিয়ে শিক্ষার্ থীদের ভাবতে বলুন। এই শব্দ তাদের কাছে কী অর্থ বহন করে? তাদের কমিউনিটিতে কারা বাস করে? শিক্ষার্ থীদের কিছু
ভাবনা বিষয়ে থিংক-পেয়ার-শেয়ার শিক্ষণ ক�ৌশল অনুসারে ব�োঝাপড়া আদানপ্রদান করতে বলুন। শিক্ষার্ থীদের মনে করিয়ে দিন যে জীবজন্তু ও পরিবেশও
আমাদের কমিউনিটির অংশ — কেন তাদের বিষয়ে চিন্তা করা জরুরি?
শ্রেণীকক্ষের বাইরে যাবার আগে তাদের নিজস্ব কমিউনিটি বিষয়ে শিক্ষার্ থীদের কিছুটা সময়ে আল�োচনা করতে বলুন — ক�োন ইস্যু কিংবা সমস্যার কথা
কি তারা ইতিমধ্যে অবগত? যদি তা হয়, কার ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি? সেটার উন্নতি ঘটাতে ইতিমধ্যে ক�োন�ো চেষ্টা করা হয়েছে? ক�োন বৈশ্বিক
লক্ষ্যমাত্রার সাথে এটা সম্পর্কি ত?
শিক্ষার্ থীদের বলুন যে, নিজেদের কমিউনিটিকে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার দৃষ্টিক�োণ থেকে ব�োঝা এবং কমিউনিটির মধ্যে কী ভাল�োভাবে কাজ করছে, বৈশ্বিক
লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইতিমধ্যে কী অবদান রেখে চলেছে এবং ক�োন ক্ষেত্রে আর�ো উন্নতি ঘটান�ো যায় তা নির্ধারণই হল�ো এই পদযাত্রার উদ্দেশ্য।
এই পদযাত্রাটি সবচেয়ে ফলপ্রসূ করতে আপনাকে একটি কাঠাম�ো সরবরাহ করতে হবে।
— ক�োন�ো বিষয় অথবা সুনিদির্ষ্ট লক্ষ্যের উপর আপনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করাতে চান কিনা তা ভেবে দেখুন। এই বিষয়ে ধারণা পেতে শিক্ষকের জন্য নির্দে শিকা
দেখুন অথবা শ্রেণীকক্ষে জিজ্ঞাসা করুন তারা অন্য ক�োন�ো সুনিদির্ষ্ট বিষয়ের উপর অনুসন্ধান করতে চায় কিনা।
—প
 দযাত্রা নিয়ে কতগুল�ো প্রশ্ন তৈরি করুন যেগুল�োর উত্তর শিক্ষার্ থীদের কাছ থেকে পেতে চান। কিছু ধারণা পেতে জন্য পরিশিষ্ট ৩ দেখুন, অথবা পদযাত্রা
শুরুর আগে শিক্ষার্ থীদেরকে প্রর�োচিত করুন যাতে নিজেরা প্রশ্নপত্র তৈরি করে কমিউনিটি পদযাত্রা কার্যতালিকা পাতায় (পরিশিষ্ট ৪) তা লিখে নেয়।
পদযাত্রার নিয়মনীতি এবং শিক্ষার্ থীদের কাঙ্ক্ষিত আচরণ বিষয়ে তাদের স্পষ্টভাষায় বলুন।
পদযাত্রায় থাকার সময় শিক্ষার্ থীদের বলুন তারা যেন তাদের উত্তর ও পর্যবেক্ষণ কমিউনিটি বয়নবিন্যাস ছকে লিপিবদ্ধ করে রাখে। পদযাত্রায় হাঁটার সময়
তাদের বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার কথা মনে করিয়ে দিন। শিক্ষার্ থীদের বলতে পারেন তারা যেন কল্পনা করে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার চশমা দিয়ে নিজ কমিউনিটিকে
দেখছে — ক�োন বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা তারা কমিউনিটিতে দেখতে পায়? ক�োনটি নাই? তারা যা দেখে তার যদি ছবি তু লতে চায় সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করুন ক�োন�ো
মানুষের ছবি ত�োলার আগে তারা যেন সেই মানুষটার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়।
নিশ্চিত করুন যে শিক্ষার্ থীরা কমিউনিটি পদযাত্রা কার্যতালিকা পাতার ৩ নম্বর পয়েন্টটি (আমার কমিউনিটির যেসব বিষয়ের পরিবর্ত ন আসলেই দেখতে চাই)
পূরণ করে (পরিশিষ্ট ৪)। কেননা এটি কমিউনিটির ইস্যু চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে য�োগান দিবে প্রাথমিক আল�োচনার পয়েন্ট।

ধাপ ৪: কমিউনিটির বয়নবিন্যাসের ছক তৈরি এবং ইস্যু চিহ্নিতকরণ
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শ্রেনীকক্ষে ফেরত আসার পর, কমিউনিটি পদযাত্রা কার্যতালিকা পাতার ৩ নম্বর পয়েন্টে তাদের উত্তর নিয়ে শিক্ষার্ থীদের আল�োচনা করতে বলুন।
শিক্ষার্ থীরা কী উত্তর দিল? কার�ো উত্তর কি অন্যজনের সাথে মিলে যায়? শিক্ষার্ থীরা আর কী কী বিষয় দেখল? কমিউনিটিতে কী ভাল�োভাবে কাজ
করছে বলে তারা চিহ্নিত করেছে? তাদের কমিউনিটির মধ্যে ইত�োমধ্যে কাজ করছে এমন ক�োন�ো বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা তারা দেখেছে? ক�োন লক্ষ্যের
ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটান�ো যাবে?
শিক্ষার্ থীদের বুঝিয়ে বলুন যে তারা আরও ভাল�োভাবে তাদের কমিউনিটিকে বুঝতে এবং এর ক�োন�ো ইস্যু চিহ্নিত করার জন্য কমিউনিটির বয়নবিন্যাসের ছক
তৈরি করতে যাচ্ছে। শিক্ষার্ থীরা বিন্যাস ছকটি হাতে এঁ কে অথবা মূখ্য এলাকার সীমা গুগল আর্থ ব্যবহার করে গড়ে নিতে আগ্রহী হতে পারে — (নিজের
কমিউনিটির বিন্যাসের ছক আঁকার ক�ৌশল জানতে দেখুন শিক্ষকের জন্য নির্দে শিকা)। অল্পবয়সীদের গ্রুপে ক�োন�ো দালান, অবকাঠাম�ো অথবা পরিবেশগত
দিক নিয়ে আঁকতে বলুন। এগুল�ো পরবতীতে একত্রিত করে কমিউনিটির একটি সমন্বিত শ্রেণীকক্ষভিত্ তিক বিন্যাস ছক বা মানচিত্র তৈরি করা যাবে।
এই কর্মকাণ্ড চলাকালে শিক্ষার্ থীদের মনে করিয়ে দিন যে, এই কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হল�ো একটি ইস্যু
খুঁজে বের করা যাকে কেন্দ্র করে তারা একটি পরিবর্ত ন প্রকল্প তৈরি করতে পারে।
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কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনায় কী ইস্যু থাকবে সেটির সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকনির্দে শিকা
• শিক্ষার্ থীদের ভাবতে বলুন এই ইস্যুটি তাদের সত্যিকারে টানে কিনা এবং এটা তাদের কাছে গুরুত্বপূণ কিনা।
• কত মানুষ এই ই্সযু্ র কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আর এই ইস্যুর সমাধানে কত ল�োকের ওপর প্রভাব পড়বে তা হিসাব করা।
• এই ইস্যু সমাধানের ফলে অবশ্যম্ভাবী ও পর�োক্ষ কী প্রভাব পড়বে?
• এটি কি কমিউনিটির সকল সদস্যদের ওপর প্রভাব ফেলে? জীবজন্তু , পরিবেশ ও মানুষ
• এই ইস্যু সমাধানের চেষ্টা অন্য কেউ কি করছে?
• কমিউনিটির অন্য সদস্যরা কি এই ইস্যুর সমাধান চায়?
• ক�োন�ো ইস্যু চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অন্য কী প্রশ্ন/ বিবেচনা করা দরকার বলে শিক্ষার্ থীরা মনে করে।

ধাপ ৫: ইস্যুর ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া

৪৫
মিনিট

যখন কমিউনিটি ইস্যুটি চিহ্নিত হয়ে গেল তখন সাক্ষাতকারগ্রহণের মাধ্যমে ইস্যুর বিষয়ে আর�ো জানার জন্য কিছু ব্যক্তি ও কমিউনিটি সদস্যের উপর
গবেষণা করতে শিক্ষার্ থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিন।
কার সাক্ষাতকার নিবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের বিবেচনায় নিতে হবে:
• এই সমস্যার ফলে কে ক্ষতিগ্রস্থ হয়?
• এই পরিবতন প্রকল্প কার ওপর প্রভাব ফেলবে?
• স্থানীয়ভাবে ক�োন করতৃ্ পক্ষ এই বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে কিংবা সহয�োগিতা করতে পারে?
• এই ইস্যু নিয়ে আর ক�োন সংস্থা কাজ করছে?
• পরিবতন প্রকল্পের প্রক্রিয়ায় কাদের অংশগ্রহণ প্রয়�োজন?
• শিক্ষার্ থীরা কীভাবে সাক্ষাতকারদাতার সঙ্গে য�োগায�োগ করবে?
শিক্ষার্ থীদের মনে করিয়ে দিন অ্যানিমেশনের সেই কথাটি “কখন�ো কখন�ো একেবারে শান্ত মানুষটির কাছ থেকেও আসতে পারে সেরা ভাবনাটি” — আর কার�ো
কাছে
আমরা যেতে পারি?
শিক্ষার্ থীদের কাছে পরিশিষ্ট ৫ দিন, যাতে তারা সাক্ষাৎকারদাতাকে কী ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চায় তা নিয়ে ভাবতে এবং প্রশ্নগুল�ো লিখে রাখতে পারে।
সাক্ষাতকারগ্রহনের পর পুর�ো শ্রেণী একসাথে হ�োন এবং শিক্ষার্ থীরা কী জেনেছে তা আল�োচনা করুন। আরেকজনের দৃষ্টিভঙ্গী শ�োনার পর শিক্ষার্ থীদের
পরিবর্ত ন
প্রকল্পে ক�োন�ো পরিবর্ত ন আনতে হবে? এই ইস্যু বিষয়ে শিক্ষার্ থীদের মতামতে পরিবর্ত ন এসেছে?
সাক্ষাতকারের ন�োট নেওয়ার বিষয়ে ন�োট রাখুন — সহয�োগিতা করার বিষয়ে অন্য ল�োককে রাজি করাতে উদ্ধৃতি কাজে আসতে পারে।

ধাপ ৬: চিন্তা সৃষ্টি ও সৃজনশীল হওয়া

৪৫
মিনিট

এবার যখন বিষয়টি চিহ্নিত হল�ো এবং কমিউনিটির নানা রকমের সদস্যদের কাছ থেকে পরামর্শও নেওয়া হল। এখন শিক্ষার্ থীরা কী কাজ হাতে নিতে পারে সে
বিষয়ে
ভাবার সময়।
শিক্ষার্ থীদের জিজ্ঞাসা করুন আমাদের শ্রেণীতে শিক্ষার্ থীদের কী কী দক্ষতা আছে? একটা পরিবর্ত ন প্রকল্প তৈরি করার জন্য আমরা কীভাবে এগুল�োকে কাজে
লাগাতে পারি? কীভাবে কমিউনিটি ইস্যুর সমাধান করা যায় তা নিয়ে ভাবনা সামনে আনার জন্য শ্রেণীটিকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিন।
চিন্তা সৃষ্টি কার্যতালিকা পাতাটি পরিশিষ্ট ৬ শিক্ষার্ থীদের দিন। তাদের বলুন যে, অ্যানিমেশনের ছ�োট্ট মেয়েটি যে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার কাপকেক থালাটি নিয়ে
এল�ো তা যেন থালাভরা নতু ন চিন্তারাশি। শিক্ষার্ থীরা ৫ মিনিটে একা একা যত বেশি যথাসম্ভব নতু ন চিন্তা তৈরি করবে। তারা যেন নিজেদের চিন্তা কিংবা
অন্যদেরটা মূল্যায়ন করতে না যায় তা বলে দিন। মূল কথা হল�ো, চিন্তা উৎপাদন, বিচার করা নয়। কেননা তা করলে তাদের সৃজনশীলতা সীমাবদ্ধ করা হবে।
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তারপর প্রত্যেককে নিজ নিজ দলে সেসব চিন্তা নিয়ে আল�োচনা করার জন্য শিক্ষার্ থীদের বলুন। তাদের নিজেদের চিন্তা বিষয়ে রক্ষানাত্মক না হয়ে খ�োলামনের
হতে এবং অন্যদের চিন্তাকে কিভাবে আর�ো সমৃদ্ধ করা যায় সেক্ষেত্রে সহায়তা করতে তাদেরকে উৎসাহিত করুন। দলগুল�োকে তাদের নানা চিন্তা থেকে
সবচেয়ে পছন্দেরটি বেছে নিতে বলুন। এটি তারা শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবে। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুল�োর সাপেক্ষে তাদের উপস্থাপনা রাখতে প্রত্যেক দলকে বলুন।
• ত�োমার চিন্তা কী সম্পকিত?
• আমরা নিজে নিজে এই চিন্তার বাস্তবায়ন কি করতে পারি?
• কত ল�োকের ওপর এই ধারণার প্রভাব পড়বে বলে মনে হয়?
তারপর প্রত্যেক দল শ্রেণীর অন্যান্যদের সামনে তাদের পছন্দনীয় চিন্তাটি উপস্থাপন করবে। সারা ক্লাস তখন ভ�োট দিয়ে ঠিক করবে ক�োন ধারণাটিকে তারা
তাদের কর্মপরিকল্পনা হিসেবে গ্রহণ করে এগিয়ে যাবে।
পুর�ো শ্রেণী মিলে সমাধানয�োগ্য যে সমস্যা নিয়ে তারা কাজ করতে চাচ্ছে সেটাকে সর্বোচ্চ ২০ শব্দের মধ্যে সুনির্দি ষ্ট করতে হবে। এরপর তাদের চিন্তা বা
সমাধানও সর্বোচ্চ ২০ শব্দের মধ্যে সুনির্দি ষ্ট করে বর্ণনা করতে হবে।

ধাপ ৭: বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন

২০
মিনিট

শিক্ষার্ থীরা তাদের কমিউনিটি ইস্যুর সমাধানের বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার পর তাদের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য এত�োদিনে তারা যা কিছু
শিখেছে তা সবই একত্রিত করতে হবে।

সমস্যার সমাধান হলে কমিউনিটির চিত্রটা কেমন দাঁড়াবে তা পুর�ো শ্রেণীকে বর্ণনা করতে বলুন। তারপর অ্যাস্ট্রো-গার্লের কথামত�ো আমাদেরও পিছনপানে
আমাদের কাজ করে যেতে হবে। শিক্ষার্ থীদের একগাদা প্রশ্ন দিন। এসবের উত্তর তারা ব্যক্তিগতভাবে অথবা পুর�ো শ্রেণী মিলে দিতে পারে, অথবা আপনি
প্রত্যেক দলকে একটি করে প্রশ্ন দিতে পারেন।
১. এই কর্মপরিকল্পনায় আমাদের কাজে কাদের সহয�োগিতা দরকার?
২. আমাদের কী করা প্রয়�োজন?
৩. ইতিমধ্যে আমাদের কী কী দক্ষতা আছে যা সহায়ক হবে এবং আমাদের আর কী প্রয়�োজন?
৪. আমরা কী ভাবে জানব�ো যে আমাদের পরিকল্পনা কাজ করছে? আমরা জনগণের কাছ থেকে কী দেখব�ো ও শুনব�ো?
শিক্ষার্ থীদেরকে কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা কার্যতালিকা পাতা (পরিশিষ্ট ৭) পূরণ করতে দিন।

ধাপ ৮: আপনার কর্মপরিকল্পনা অন্যদের সাথে ভাগাভাগিকরণ

১০
মিনিট

আপনার কর্মপরিকল্পনা অন্যদের সাথে শেয়ার করা সেটার বাস্তবায়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ।
শিক্ষার্ থীদের বলুন যে, ২০১৫ সালে ১৯৩ দেশের সরকার নিউইয়র্কে মিলিত হয়ে পৃথিবীটাকে আরও বেশি সমতাভিত্ তিক, স্বচ্ছ ও ন্যায্য করে ত�োলার
ব্যাপারে একমত হয় আর তারা এটিকে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা নামকরণ করে। তারা এটি জনসমক্ষে প্রকাশ করে এবং এই বিষয়ে পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়।
বুঝিয়ে বলুন যে, এই পরিকল্পনা জনসমক্ষে প্রকাশ করার মাধ্যমে শিক্ষার্ থীরা পরিবর্ত ন বাস্তবায়নে তাদের প্রথম পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।
পূরণকৃ ত কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা কার্যতালিকা পাতার ছবি তু লনু এবং শিক্ষার্ থীদের বলুন তারা যেন একটি ছবি ওয়ার্ল্ড ’স লার্জে স্ট লেসন মানচিত্রে
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html আপল�োড করে।
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পরিশিষ্ট ১: অ্যানিমেশনের চিত্রনাট্য ও স্টোরিব�োর্ড
ওয়ার্ল্ড ’স লার্জে স্ট লেসন অ্যানিমেশনের পর্ব ৩ দেখার বিকল্প হিসেবে শিক্ষার্ থীদের সামনে
চিত্রনাট্য উচ্চকণ্ঠে পাঠ করুন এবং তাদেরকে অ্যানিমেশনের স্টিল দেখান।

হ্যাল�ো... হ্যাল�ো... আমি আবার ত�োমাদের সামনে হাজির হলাম। চল ফিরে দেখি এই বৈশ্বিক
লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে কতদূর কি হল�ো। তু মি একটু সৃষ্টিশীল হলেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাহায্য
করতে অনেক কিছু করতে পার। তবে শুরুটা সহজ নয় আর… কখন�ো কখন�ো সবারই একটু
ধাক্কার দরকার হয়। বিশেষত ত�োমার জায়গা থেকে যখন সমস্যাটি বিরাট মনে হয়।

এখানে আমি ত�োমাকে মৃদু ধাক্কা দিতে এসেছি। মজার ব্যাপার হল�ো, যে
জায়গায় ত�োমার অবস্থান সেটাই হল�ো শুরুর জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা
আর সেই মানুষটির সাথে যে ত�োমার সবচেয়ে চেনা — তু মি নিজে।
ত�োমার জীবনে তু মি যা যা কর তার প্রভাব বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার উপর পড়ে। তু মি
যে খাবার কিনে আন তা থেকে শুরু করে অন্যদের সাথে কেমন আচরণ কর, তার
সবই। অতি সামান্য পরিবর্ত নও ব্যাপক বদলের সূচনা করতে পারে। বলা ত�ো যায়
না — তু মি একটি পরিবর্তনের ধারা সূচনা করতে পার, যা হয়ত�ো একদিন সারা
দুনিয়া বদলে দিতে পারে। তাহলে কী করবে সেই সিদ্ধান্ত কীভাবে নিবে?
প্রথম কিছুটা সময় নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে উত্তর খ�োঁজ। তু মি কেমন মানুষ? কী কী
বিষয় ত�োমাকে টানে? ক�োন ক�োন বিষয় আসলে ত�োমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ? যেসব
ব্যাপারে তু মি যত্নবান, আর ত�োমার জীবনের যে যে পরিবর্ত ন জীবনটাকে আর�ো উন্নত
করতে সাহায্য করতে পারে তা নিয়ে ভাব এবং একটি তালিকা তৈরি কর। ত�োমার
হয়ত�ো ভাল লাগে সামুদ্রিক জগত কিংবা নিজের ও পরিজনের সাঁতার কাঁটার জন্য
পরিষ্কার পানি। তাই তু মি যদি প্লাস্টিকের তৈরি পানির ব�োতল, স্ট্র অথবা ব্যাগ ব্যবহার
থেকে বিরত থাক, সেক্ষেত্রে ওসব জিনিস সাগরে গিয়ে পড়া ঠেকাতে ভূ মিকা রাখছ।
কিংবা ত�োমাকে হয়ত�ো খুব টানে বিদ্যালয়ে নিরাপদে উন্নত মানের শিক্ষা পাওয়া। তু মি
যদি সবার প্রতি সদাশয় আচরণ কর, সবার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাও, তখন অন্যরাও
ত�োমার অনুগামী হবে। আর সবাই তখন সুখব�োধ করবে এবং শেখার জন্য প্রস্তুত থাকবে।
কিংবা পরিবেশের ভাবনা হয়ত�ো ত�োমাকে প্রচণ্ড আকৃ ষ্ট করে আর তাই তু মি
হয়ত�ো মাংসজাতীয় খাবার গ্রহণ কমিয়ে আনলে (যদি তু মি আদ�ৌ মাংসভ�োজী
হয়ে থাক)। কিংবা হয়ত�ো ত�োমার আকর্ষণের জায়গাটা একেবারে ভিন্ন কিছু।
একটু গবেষণা করে বের করে আন, সেই জায়গাটা আসলে কী?

আর হ্যাঁ, অন্যদের বলতে ভুলবে না, তু মি কী করতে যাচ্ছ। তারাও হয়ত�ো একই কাজে সামিল
হবে। আর তখন হঠাৎ করেই তা হয়ে উঠবে একটা আন্দোলন! তখন বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার
বিষয়টি মাথায় নিয়ে ত�োমার সমাজটাকে যাচাই কর, পথ খ�োঁজ কেমন করে সমাজটাকে আর�ো
ভাল করা যায়। ত�োমার চারপাশে খুঁজে দেখ সেই পথ, তারপর আরো গভীরে আরেকটু দেখ।
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পরিশিষ্ট ১: অ্যানিমেশনের চিত্রনাট্য ও স্টোরিব�োর্ড

অন্যদের কাছে জানতে চাও সেই ব্যাপারে তারা কী ভাবছে। নানা রকম মানুষের সাথে কথা
বল। এতে নানামুখী জবাব পাবে। সবার কাছে যাও — কখন�ো কখন�ো একেবারে শান্ত
মানুষটির কাছ থেকেও আসতে পারে সেরা ভাবনাটি। আর এক টানে উপসংহার টানবে
না কিংবা হঠাৎ করে প্রথম ভাবনাটির উপরই ঝাঁপিয়ে পড়বে না। আরেকটু চিন্তা করে
নিলে ত�োমার ভাবনাটি আর�ো তীক্ষ্ণ হবে। বন্ধুবান্ধব ও পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে
আপনি কাজটি করতে পার। কিছু কিছু কাজ একলা করা কঠিন, আর দল থাকা উত্তম।

ত�োমার স্থানীয় উদ্যানটা হয়ত�ো পরিষ্কার করা দরকার।
এটা করতে তু মি কি কিছু বন্ধু জড়�ো করতে পার?

ত�োমার এলাকায় হয়ত�ো ক্ষু ধার্ত মানুষের বাস। তাদের জন্য খাদ্য
সংগ্রহ অভিযান পরিচালনার ভার তু মি নিতে পার?
তু মি ও ত�োমার বন্ধুরা হয়ত�ো কিছু কিছু জায়গা পরিহার করে চল। কারণ, ত�োমরা সেখানে
নিরাপদ ব�োধ কর না। ত�োমরা একতাবদ্ধ হয়ে এই পরিস্থিতি কীভাবে পাল্টাতে পার?
কিংবা তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ক�োন�ো ব্যাপার হয়ত�ো। গবেষণা কর এবং একটা পথ বের কর।

একবার ভেবে দেখ ত�ো কাজ শেষ হলে অনুভূ তিটা কেমন হবে। কীভাবে কাজটা
করবে এবং যেসব পরিবর্ত ন আনা দরকার তা নিয়ে ভাব। যেসব মানুষের সম্পৃক্ততা
দরকার তাদের সবাইকে তালিকাভুক্ত কর। কাজে লেগে পড়! হয়ত�ো দেখবে, কিছু
কিছু বিষয় কাজে আসে আর কিছু অকেজ�ো — তবু চেষ্টা করে যাওয়া ভাল। স্থানীয়
পর্যায়ে ত�োমার ক�োন�ো অর্জ ন বড় কাজের জন্য ত�োমাকে আত্মবিশ্বাসী করবে।
এখনত�ো তু মি জান সহায়তা করতে ত�োমার কী করা দরকার। এবার খুব গভীর করে
একটা নিঃশ্বাস নাও। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়। দেখিয়ে দাও, তু মি কতটা যত্নশীল।

শুধু এটু কু ই বলার ছিল।
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পরিশিষ্ট ২: নির্দে শিত চিন্তন বা গাইডেড মেডিটেশন
কমিউনিটি পদযাত্রার বিকল্প হিসেবে: শ্রেণীকক্ষে বুঝিয়ে বলুন যে শিক্ষার্ থীরা এখন নির্দেশনা অনুসারে চিন্তা করা শুরু করতে যাচ্ছে।
এই অনুশীলনীতে শিক্ষার্ থীদের কতগুল�ো প্রশ্নের উত্তর মনে মনে ভাবতে বলা হবে। শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করুন — বাতি নিভিয়ে দেওয়া কিংবা
শান্তভাবে সংগীত চালিয়ে দিতে পারেন। শিক্ষার্ থীদের চ�োখ বন্ধ করতে অথবা নজর নিম্নগামী করতে উৎসাহিত করুন।
শিক্ষার্ থীদের বলুন যে এই নির্দেশিত চিন্তন বিদ্যালয়ে তাদের স্বাভাবিক একদিনের উপর ভিত্ তি করেই হবে। নিচের চিত্রনাট্যটি ধীরে ধীরে অথচ
স্পষ্ট করে পাঠ করুন, প্রতিটি অনুচ্ছেদের মাঝে সাময়িক বিরতি দিন।

মনে কর, দিনের শুরুতে সবেমাত্র তু মি ঘুম থেকে জাগলে। বাইরে কিসের শব্দ শুনতে পাও? তু মি উঠে বসলে আর বিদ্যালয়ের জন্য প�োশাক পরে নিলে। এবার
তু মি বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা ভাব। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে তু মি কী দেখ? ক�োন পাখি, প্রাণী কিংবা জলাধার দেখতে পাও? সেখানে তু মি কীভাবে গেলে?
যাত্রাটি সহজ ও নিরাপদ ছিল?
এবার তু মি বিদ্যালয়ে প�ৌঁছলে। সবাই কি বিদ্যালয়ে আসতে পারে? শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের সময় কী ত�োমার নজরে পড়ল? সবাই কি একে অন্যের প্রতি
দয়াশীল? তু মি একটি আসনে বসলে এবং ত�োমার পাঠের প্রস্তুতি নিলে। তারপর দুপুরের খাবারের সময় হল�ো। দুপুরে তু মি কী খাও? সবাই কি স্বাস্থ্যকর খাবার
খায়? না খাওয়া খাবারের ক্ষেত্রে কী ঘটে? সেটা কি আবর্জ নার পাত্রে ফেলে দিতে দেখ?
দুপুরের খাবারের পর তু মি শ্রেণীকক্ষে ফিরে এলে। সবাই কি বাইরে খেলতে গিয়েছিল? ত�োমরা সবাই কি দ�ৌড়ঝাঁপ ও আনন্দ করার সুয�োগ পেয়েছিলে?
সময় আরেকটু গড়াল। ত�োমাদের শিক্ষক বললেন, দিনের মত�ো পাঠদান শেষ হল�ো। দিনশেষে শ্রেণীকক্ষে কী ঘটে? বাতি নিভিয়ে দেওয়ার দায়িত্বে কেউ কি
আছে? দিন শেষ হল�ো। তু মি দ�ৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলে। ত�োমার বন্ধুদের ওখানে গিয়ে খ�োঁজ করলে তারা বাইরে খেলতে যাবে কিনা। বিদ্যালয়ের ক্লাসশেষে
তু মি ও ত�োমার বন্ধুরা প্রতিদিন একই জায়গায় যাও? নাকি একেক সময় একেক ধরনের কাজ কর?
তু মি হয়ত�ো বিদ্যালয়ে পাঠদান শেষ হলে স�োজা বাড়ি ফিরে আসতে চাও। বাড়ি ফিরে আসা আর পথে কী কী অতিক্রম করে আস তা ভেবে দেখ। বহু মানুষ
পথে পড়ে?
এসব মানুষকে সুখি মনে হয়? স্কু ল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একই দালান ও মানুষজনের দেখা মিলে? সকালে বিদ্যালয়ে যাওয়া আর বিকালে বাসায় ফিরে
আসার সময় ক�োন�ো ভিন্নতা দেখা যায়? দিনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ক�োন�ো পরিবর্তন ঘটেছে?
এবার তু মি আবার ত�োমার বাসায়। বাড়ি ফিরে এসে তু মি কী কর? ত�োমার বন্ধুদের সাথে তু মি কি ক�োথাও যেতে পার?
ত�োমার কমিউনিটিতে তু মি একটা দিন কাটালে। এমন ক�োন�ো কিছু কি ছিল যার পরিবর্ত ন তু মি দেখতে চাও? কিসের উন্নতি ঘটান�ো যেতে পারে?
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পরিশিষ্ট ৩: কমিউনিটি পদযাত্রার জন্য বিবেচ্য প্রশ্নাবলী
শিক্ষার্থীদের কমিউনিটি পদযাত্রার ব্যাপারে মন�োয�োগ আর�ো কেন্দ্রীভূ ত করার জন্য এখানে কতগুল�ো
ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন আপনার বিবেচনার জন্য দেওয়া আছে।

আমাদের কমিউনিটিতে কারা বসবাস করে?
ত�োমার এলাকার অন্য ক�োন�ো বিদ্যালয়ের সাথে খেলাধুলা অথবা ক�োন�োপ্রকার কাজ কখন�ো করেছ?
কতজন ল�োকের সাথে ত�োমার দেখাসাক্ষাৎ হয়?
সবার কি পর্যাপ্ত খাবার আছে?
ঘুমান�োর জন্য সবার কি নিরাপদ ক�োন�ো জায়গা আছে?
সব শিশুরা কি বিদ্যালয়ে পড়তে যায়?
বিদ্যালয়ে যাওয়ার অধিকার কি সবার জন্য সুরক্ষিত?
রাস্তাঘাটে স্পষ্ট নির্দেশক সংকেত আছে?
গণপরিবহনে সবার প্রবেশাধিকার আছে?
ত�োমার কমিউনিটিতে সবার প্রতি সম-আচরণ করা হয়?
এমন ক�োন�ো জায়গা আছে যা তু মি সাধারণত এড়িয়ে চল?
এমন ক�োন�ো সম্পদ কমিউনিটির অধিকারে আছে কি যা কমিউনিটির ল�োকজনের চাহিদা মেটান�োর জন্য আর�ো ভালভাবে কাজে লাগান�ো যেতে পারে?
ক�োন ইস্যু সমাধান করা ত�োমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়? কেন?
আর ক�োন�ো কিছু কি ত�োমার নজরে পড়েছে?
ক�োন�ো পাখি বা জন্তু কি দেখতে পাও?
ক�োন�ো গাছ দেখতে পাও?
দেখতে পাও ক�োন�ো প্রাকৃতিক পানিপ্রবাহ?
আবর্জ না ফেলার ক�োন�ো পাত্র দেখতে পাও?
ক�োন�ো আবর্জ না দেখতে পাও?
জঞ্জাল নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কার?
পরিষ্কার পানি সহজে মেলে?
উচ্চিষ্ট খাবারের ব্যাপারে ত�োমার বিদ্যালয় কী করে?
সবাই কি নিরাপদ খ�োলা জায়গায় গিয়ে খেলতে পারে?
বিদ্যালয়ের বাইরে এমন ক�োন�ো জায়গা আছে যেখানে তু মি বন্ধুদের সাথে খেলতে পার?
এমন ক�োন�ো এলাকা আছে যেখানে জীবজন্তু যায় না? সেটা কী কারণে?
ক�োন ইস্যু সমাধান করা ত�োমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়? কেন?
ক�োন�ো সবুজক্ষেত্র ও উদ্যান আছে?
ল�োকজনকে সুখি মনে হয়?
বাহিরে খেলার জন্য সবার ক�োন�ো জায়গা আছে?
নবায়নয�োগ্য জ্বালানির ক�োন�ো উৎস দেখতে পাও?
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পরিশিষ্ট ৪: কমিউনিটি পদযাত্রার কার্যতালিকা পাতা
কমিউনিটি পদযাত্রায় যাওয়ার সময় এই পাতাটি ত�োমার সাথে রাখ। এখানে ত�োমার পর্যবেক্ষণ এবং নিজের প্রশ্নাবলীর উত্তর লিপিবদ্ধ করে রাখতে
পার। ত�োমার পদযাত্রা আর�ো কতগুল�ো প্রশ্ন উসকে দিতে পারে, যে প্রশ্ন তু মি করতে চাও। সেগুল�ো নিচে টু কে রাখতে পার।
যেসব প্রশ্ন আমরা
জিজ্ঞাসা করতে চাই

পর্যবেক্ষণ

১. টীকা-টিপ্পনী/পর্যবেক্ষণ:

২. আমার কমিউনিটির যেসব বিষয় আমি আসলেই পছন্দ করি:

৩. আমার কমিউনিটির যেসব বিষয়ের পরিবর্তন আসলেই দেখতে চাই:
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পরিশিষ্ট ৫: কমিউনিটির একজনের সাক্ষাৎকারগ্রহণ
১. সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীর ওপর তু মি অনুসন্ধান বা গবেষণা কর — তার পশ্চাতপট নিয়ে খ�োঁজখবর কর যাতে সেই
ব্যক্তি চলে আসার আগেই তার সম্পর্কে কিছু তথ্য ত�োমার জানা থাকে। এতে নিজেকে আর�ো আত্মবিশ্বাসী ও প্রস্তুত
বলে মনে হবে। আর গবেষণা করে রাখলে সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীও জানবে যে তু মি সিরিয়াস।
২. একগুচ্ছ আকর্ষণীয় প্রশ্ন হাতে রাখ — সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীর কাছ থেকে তু মি কী সত্য বের করে আনতে চাও তা নিয়ে ভাব। তু মি শুধু বদ্ধ প্রশ্ন (যেসব
প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা নাতে দিতে হয়) করলে কেমন উত্তরই বা পাবে। ত�োমার যেন বহু খ�োলা প্রশ্ন থাকে তা নিশ্চিত কর — এসব প্রশ্ন অনেক আকর্ষণীয় এবং
সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীকে বলা বলার অধিকতর সুয�োগ দেয়। খ�োলা প্রশ্ন শুরু হয় “কীভাবে” অথবা “কেন” কিংবা “… বিষয়ে আপনার কী মনে হয়”
ধরণের শব্দগুচ্ছ দিয়ে।
৩. সাক্ষাৎকারদাতার কথা শ�োন এবং স্ক্রিপ্টের বাইরে যেতে আত্মবিশ্বাস রাখ! — সাক্ষাৎকারদাতার কথা শ�োনা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ , কেননা তার ক�োন�ো
উত্তর ত�োমাকে হয়ত�ো তৎক্ষণাৎ নতু ন ও আকর্ষণীয় ক�োন�ো প্রশ্ন করার ভাবনা উসকে দিতে পারে।
৪. উত্তর রেকর্ডকরণ — ত�োমার প্রশ্নের উত্তর কীভাবে রেকর্ড করবে তা ভাব। উত্তর কি লিখে রাখবে? ক�োন�ো টেপরেকর্ ডার অথবা ফিল্ম ব্যবহার করবে?

জিজ্ঞাসা করার জন্য আমার শীর্ষ প্রশ্নাবলী:
১
২
৩
৪
৫

সাক্ষাৎকারগ্রহণের সময়:
প্রশ্নের উত্তর রেকর্ড করার ব্যাপারে টীকা:

সাক্ষাৎকারগ্রহণের পর:
সাক্ষাৎকারগ্রহণের পর ত�োমার চিন্তাভাবনার মধ্যে পরিবর্তন আনতে চাও এমন ক�োন�ো কিছু আছে কি?
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এই কার্যতালিকা পাতাটি কাজে লাগিয়ে ত�োমার কমিউনিটির ইস্যুটি কীভাবে সমাধান করা যায় তা নিয়ে চিন্তা তৈরি কর। ত�োমার কমিউনিটির সমস্যাটি সমাধানের
পথে এটা প্রথম পদক্ষেপ। তাই ত�োমার ইচ্ছামত�ো বড়মাপের, সাহসী ও সৃজনশীল চিন্তা কর। প্রত্যেকে নিজের মত�ো করে নিজ নিজ ভাবনা লিখে রাখ।

পরিশিষ্ট ৬: ভাবনাচিন্তা সৃষ্টি
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পরিশিষ্ট ৭: বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা
বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে
ত�োমার কমিউনিটি
কর্মপরিকল্পনার সূচনা
করতে এই ছয়টি সহজ
ধাপ অনুসরণ কর!

১. সমস্যাটা কী?

৩. ই তিমধ্যে আমাদের কী কী
দক্ষতা আছে যা আমাদের
সহায়ক হবে?
২. আ
 মাদের চিন্তাটা কী?

৪. কেম
 ন করে বুঝব যে আমাদের পরিকল্পনা কাজ করছে?

৫. স
 মস্যার সমাধান হলে
চিত্রটা কেমন দাঁড়াবে?

৬. আ
 মাদের প্রথম পদক্ষেপ কী হবে
আর সেটা কখন নেওয়া হবে?

ত�োমাদের ৬ পদক্ষেপ আমাদের সাথে শেয়ার কর!
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