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শিক্ষাকে েষাকে রূপদষান
এেটি েশিউটনটি েি্মপশিেল্পনষাি সচূনষা

ম�োট স�য়

বয়সসর ব্োপ্তি

৪ ঘণ্ষা

৮–১৪ বছি

পষাঠপশিেল্পনষাি সষারব্মে লক্ষ্য
স্োনীয় স�োজ বো কম�উনননটর মকোসনো ইস্্  যোর স�োধোসন 
মিক্োর্ীরো সহোয়তো করসত চোয় তো নচমনিতকরসে ববমবিক 
লক্্�োত্োসক অনঘ্টক মহসসসব কোসজ লোগোসনো। 

সটুনরদ্ম ষ্ট শিক্নীয় শবষয়
•  মিক্োর্ীরো তোসের স�োজ সম্পসক্ জোনসব, ব্ঝসব
•  মিক্োর্ীরো একনট কম�উনননট �োননচত্ বতমর করসব
•  কম�উনননট সোক্োৎকোসরর �সধ্ মিক্োর্ীরো 

কোয্কোরে সম্পক্ যোচোই করসব
•  পমরবত্ন প্রকসপের জন্ মিক্োর্ীরো একনট গুরুত্বপূে্ ইস্্  নচমনিত করসব 
•  তোসের কম�উনননটর ইস্্ টোর জন্ স�োধোন ম�োঁসজ 

মপসত মিক্োর্ীরো সকূ্ষ্মেি্ী মবসলেষেী নচন্োর েক্তো 
বো নরিনটক্োল মরংমকং নকিল প্রেি্ন করসব

পষাঠপশিেল্পনষাি রূপকিখষা
ধোপ ১:  ওয়োর্্’স লোসজ্স্ট মলসন অ্োননস�িন পব্ ৩ মে�্ন
ধোপ ২:  ববমবিক লক্্�োত্োসক মিক্োর্ীসের সোসর সংয্ক্ত করুন
ধোপ ৩:  কম�উনননট পেযোত্োয় অংি ননন (মরেেীকক্প্িত্প্তক মবকপে রসয়সে) 
ধোপ ৪:  মিক্োর্ীরো তোসের কম�উনননটর বয়নমবন্োসসর নচত্ 

বতমর করসব এবং একনট ইস্্  নচমনিত করসব
ধোপ ৫:  আসরো তর্/পরো�ি্ মপসত মিক্োর্ীরো এক ব্প্ক্তর সোক্োৎকোর 

মনওয়োর জন্ তোর ওপর অনস্ন্োন/গসবষেো করসব
ধোপ ৬:  মিক্োর্ীরো তোসের কম�উনননট ইস্্ নটর স�োধোন ম�োঁসজ মবর 

করসত নোনোমবে নচন্ো বতমর এবং আসলোচনো করসব
ধোপ ৭: মিক্োর্ীরো একনট ক�্পমরকপেনো বতমর করসব 
ধোপ ৮:  ওয়োর্’স লোসজ্স্ট মলসসনর সোসর মিক্োর্ীরো 

তোসের ক�্পমরকপেনো মিয়োর করসব
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 শিক্কেি েনষ্য টনকদ্ম িনষা

ববমবিক লক্্�োত্ো অজ্সনর জন্ কোজ করোর মবপ্িন্ন পর আসে। তসব মিক্োর্ী কত্্ক কম�উনননট ক�্পমরকপেনোর সচূনো করসত 
এই পোঠপমরকপেনোনট আ�োসের প্রস্োমবত পদ্ধপ্ত। পোঠেোন শুরুর আসগ প্সরো পোঠপমরকপেনোনট পড়্ন। ববমবিক লক্্�োত্োর 
ব্োপোসর মিক্োর্ীসের সসচতনতো ও মবোঝোপড়ো রোকো েরকোর — ওয়োর্্’স লোসজ্স্ট মলসন পব্ ১ অ্োননস�িননট মিক্োর্ীসেরসক 
ববমবিক লক্্�োত্োর সোসর পমরনচত কসর। এনটর ললংক এ�োসন মেওয়ো হসলো: https://vimeo.com/138068656. 

এই প্রকপেনট উপস্োপসনর একটো েোরুন উপোয় হসলো, মিক্োর্ীসেরসক প্ররস�ই কী গুে রোকোর কোরসে তোরো মগোলরক্ক (ববমবিক লক্্�োত্ো  
অজ্সনর জন্ পেসক্প মনয় ময ব্প্ক্ত) হসয় উঠল তো নচমনিত করসত এবং ননসজর নিলজটোল মগোলরক্ক প্রপ্তক্প্ত বতমর করসত বলো:  
http://wllgoalkeeperme.globalgoals.org/

েশিউটনটি পদযষাত্ষাকে েষাঠষাকিষাবদ্ধ েিষাি েনষ্য টচন্ষাভষাবনষা
এই পোসঠ মিক্োর্ীসের মরেেীকসক্র বোইসর ননসয় এসস কম�উনননট পেযোত্োয় িোম�ল করো হসব যোসত 
তোরো কম�উনননটর �ধ্কোর স�স্ো আসরো িোলিোসব ব্ঝসত ও নচনসত পোসর। 
•  কম�উনননট পেযোত্োয় মিক্োর্ীসের ননসয় মযসত মগসল আপনোর মরেেীর জন্ যোত্োপসরর একটো সী�োসর�ো মবঁসধ মেওয়োর ব্োপোসর প্সদ্ধোন্ ননন।  

আপনোর বোসস্োন, মিক্োর্ীসের বয়স এবং সহজগ�্তোর উপর প্িত্প্ত কসর যোত্োপসরর সী�োনো মঠক করো মযসত পোসর। 
•  মিক্োর্ীসের ননসয় যোওয়োর আসগ ননসজ কম�উনননট পেযোত্োর পরটো নচসন ননন এবং মকোনমেক মেসয় যোসবন তোর পমরকপেনো করুন। 
•  পেযোত্োয় কত স�য় লোগসব, আপনোর সোসর কয়জন বয়কি মলোক যোওয়ো েরকোর এবং মিক্োর্ীসেরসক 

তোসের সোসর কী কী লজননসপত্ আনসত হসব তো আসগিোসগ পমরকপেনো করুন। 
•  কম�উনননট পেযোত্োর ঝঁ্মক �ূল্োয়ন সম্পন্ন করুন। 
•  আপনোর মবে্োলসয়র সর্ক্ো নীপ্ত�োলোয় ইপ্ত�সধ্ মিক্োর্ীসের কম�উনননট পেযোত্োয় অংিগ্রহসের 

মবষয়নট অন্ি্্ক্ত নো হসয় রোকসল অপ্িিোবক/�োতোমপতোর কোসে অন�্প্ত চোন। 

মিক্োর্ীসের ক�্পমরকপেনোর জন্ তোসের ননলে্ষ্ট লসক্্র ম�োকোস ননধ্োরসে সহোয়তোর জন্ আ�রো ববমবিক লক্্�োত্োসক েই্ মরেেীসত 
িোগ কসরনে — �োনষ্সকন্দ্রিক অরবো ধমরত্ীসকন্দ্রিক। প্রপ্তনট ম�োকোসসর মিতর মবপ্িন্ন মবসবচ্ ইস্্ র তোললকো করো আসে। মিক্োর্ীরো 
তোসের কম�উনননটসত হয়সতো এসব ইস্্  সনোক্ত করসত পোরসব। এগুসলো ননসে্িনো�ূলক মহসসসব মবসবচনোর উসদেসি্ নয়। 

ধশিত্ীকেন্দ্রিে  (লক্্ ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এর অন্ি্্ক্ত) মযসব ইস্্ র উপর মিক্োর্ীরো েপ্্ষ্টপোত করসত পোসর মসসসবর �সধ্ পসড়: জলবোয় ্পমরবত্ন, 
�োরোপ আবহোওয়ো, �হোসোগর অম্ীকরে বো অ্োপ্সনিন�সকিন, নবোয়নসযোগ্ জ্োলোনন, অপ্তমরক্ত মিোগ (�োবোর, প্োলস্টক, প্রোক্প্তক সম্পে), অপ্ত�োত্োয় �োে 
মিকোর, লত্িপ্রোয় বো মবপন্ন জীবজন্্, বন-উজোড়, বোয়ে্ষূে

িষানষুকেন্দ্রিে  (লক্্ ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ১০ এর অন্ি্ূক্ত) মযসব ইস্্ র উপর মিক্োর্ীরো েপ্্ষ্টপোত করসত পোসর মসসসবর �সধ্ পসড়: েোমরদ্র, 
অস�তো, গহ্হীনতো, অপপ্্ষ্ট, িরেোর্ী, পোননপ্রোপ্তি, পয়ঃননষ্োিন, ললঙ্ীয় অস�তো, বোল্মববোহ, মিশুরে�, মিক্ো, স্োস্্সসবো 

শ্রেণীেকক্ বষাইকি পড়ষাকনষাি শ্যৌক্তিেতষা ও পিষািি্ম 
কম�উনননট পেযোত্োয় যোওয়োর আসগ আবহোওয়োর পূব্োিোস মেস� প্সদ্ধোন্ ননন পেযোত্োয় কী কী লজননসপত্ ননসয় আসসত হসব। আপনন ননসজ ও মিক্োর্ীরো 
মসসব লজননসপত্ আনসবন তোর সম্োব্ তোললকো: �োননচত্ ও প্োলস্টসকর পসকট (ব্প্ষ্টর আিঙ্োয়), ব্ননয়োমে প্রোরম�ক নচমকৎসো মকট, বোড়প্ত ট্মপ, পোনন, ঝঁ্মক 
�ূল্োয়ন, মিক্োর্ী কোয্তোললকো পোতোর বোড়প্ত কমপ, মলিপসবোি্, মযোগেোন পোতো, বোড়প্ত ম�োজো ও গ্োিস, সোননরি�, বহন ব্োগ ও মপঠ-ব্োগ, ক্োস�রো অরবো 
ক্োস�রো ম�োন — মিক্োর্ীরো মরেেীকসক্ ন�সর কম�উনননটর মকোসনো ননলে্ষ্ট এলোকো ননসয় করো বলসত মগসল মসই এলোকোর আসলোকনচত্ রোকো উপকোমর। 

কম�উনননট পেযোত্োর জন্ মরেেীকসক্র বোইসর যোওয়োর �োধ্স� মিক্োর্ীরো তোসের স্োনীয় কম�উনননটর নোনো মবনচত্ সস্যোগ এবং/অরবো স�স্ো 
সরোসমর প্রত্ক্ করসব এবং মসই কম�উনননটসক আসরো িোলিোসব ব্ঝসত পোরসব। বোইসর মগসয় মি�োর আসরো নোনো সম্বধো আসে। ২০১৮ সোসলর এক 
জমরসপ আউটসিোর লিোসরু� মি নোস�র এক প্রচোরোপ্িযোন https://outdoorclassroomday.org.uk/ মরসক বোইসর মগসয় মি�ো মবষসয় ৪৫নট মেসির 
মিক্কসের একগুচ্ছ প্রশ্ন লজজ্োসো কসর। জমরসপ মিক্করো জোনোন ময, মিক্োর্ীসের মরেেীকসক্র বোইসর ননসয় পোঠেোন করসল তোরো আসরো মবমি কসর: 
•  পোসঠ ননমবষ্ট রোসক (৮৮% এক�ত হন) 
•  �সনোসযোগ মেসত অমধকতর সক্� হয় (৬৮% এক�ত হন) 
•  আচরে িোল কসর (৬৫% এক�ত হন) 
•  ৮৯% মিক্ক বসলন, মরেেীকসক্র বোইসরর পোসঠ মিশুরো মবমি আনন্দ পোয়। 

বোইসর মগসয় পোঠেোন ও মিক্সের ব্োপোসর আসরো তসর্র জন্ মে�্ন আউটসিোর লিোসরু� মি ওসয়বসোইট  
https://outdoorclassroomday.org.uk/

https://outdoorclassroomday.org.uk/
https://outdoorclassroomday.org.uk/


3 শিক্ষাকে েষাকে রূপদষান

েশিউটনটি পদযষাত্ষা ও শেভষাকব তষাি শবনষ্যষাকসি টচত্ আঁেষা যষায় শ্স শবষয়ে আকিষা শিকসষাস্ম 
•  কম�উনননট প্রকপে মবষসয় আসরো মবস্োমরত েপ্্ষ্টপোসতর জন্ মে�্ন মজইন গুিল ইন্সনটনটউট কোনোিো  

https://janegoodall.ca/wp-content/uploads/2017/02/JGICommunityMappingGuide-1.pdf
•  কীিোসব মকোসনো পমরবত্ন�ূলক প্রকপে বোস্বোয়ন করসবন মস মবষসয় নিজোইন �র মচইঞ্জ আসন্দোলসনর এক সতিোসহর পোঠপমরকপেনোর জন্ মে�্ন: 

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/Design-for-Change-One-Idea-One-Week.pdf
•  মিক্োর্ীরো ইপ্ত�সধ্ মযসব ক�্প্রকপে শুরু কসরসে মসসসবর উেোহরসের জন্ নিজোইন �র মচইঞ্জ ওসয়বসোইট মে�্ন  

(http://www.dfcworld.com/SITE) 
•  ননজ কম�উনননটসক নিলজটোলল উেঘোটসন মিক্োর্ীসের জন্ গুগল আর্ https://earth.google.com/web/ েোরুন কোসজর হসত পোসর 
•  গুগল �্োপস মপোট্োল ব্বহোর কসরও মিক্োর্ীরো তোসের কম�উনননটর মবস্োমরত নিলজটোল �োননচত্ বতমর করসত পোসর।  

একোসজ গুগল �্োপস কীিোসব ব্বহোর করো মযসত পোসর মস মবষসয় প্িনিও নটউসটোমরয়োল:  
https://sites.google.com/mrpiercey.com/resources/geo/my-maps 
 

পষাঠপশিেল্পনষা

আবশিষ্যে প্রশ্ন
আ�োসের কম�উনননটর উন্নপ্ত ঘটোসত ববমবিক লক্্�োত্ো ননসয় আ�োসের মবোঝোপড়োসক কীিোসব কোসজ লোগোসত পোমর? 

ধোপ ১: ওয়োর্্’স লোসজ্স্ট মলসন অ্োননস�িসনর পব্ ৩ মে�্ন ৫
ম�ননট

িীেষা: অ্োননস�িন মে�ো সম্ব নো হসল পশিশিষ্ট ১ প্রেত্ত মস্টোমরসবোি্ ও অ্োননস�িন নচত্নোট্ ব্বহোর করুন। নচত্নোট্নট উচ্চকসঠে পোঠ করুন  
এবং মিক্োর্ীসেরসক মস্টোমরসবোি্ মে�োন 

আসলোচনোর মক্ত্ বতমর করসত মরেেীকসক্ একবোসর ওয়োর্্’স লোসজ্স্ট মলসন অ্োননস�িসনর পব্ ৩ প্সরোটো মে�্ন https://vimeo.com/267433877.  
(মরস� মরস� অ্োননস�িননটর মবসিষ মবসিষ অংি সমবস্োসর আসলোচনো করোর স�য় প্সরো পোঠজস্ড় পোওয়ো যোসব)। 

ধোপ ২: মিক্োর্ীসের সোসর ববমবিক লক্্�োত্োর সংসযোগস্োপন ১০
ম�ননট

মিক্োর্ীসের বলন্: এবোর আ�রো এ�ন মকে্ লজননস করব মযসসবর করো অ্োসট্ো গোল ্বসলসে। আবোর ন�ল্মটো শুরু করুন এবং তো কোসজ লোগোন এ�োসন  
ও ধোপ ৩-এ আসলোচনো উসকি মেওয়োর জন্।

“ময জোয়গোয় মতো�োর অবস্োন মসটোই হসলো শুরুর জন্ সবসচসয় িোল জোয়গো আর মসই �োনষ্নটর সোসর ময মতো�োর সবসচসয় মচনো — ত্ম� ননসজ” — এই 
করোটো করক বলোর সোসর সোসর েমবনট বন্ করুন। মরেেীকসক্ আসলোচনো শুরু করসত এটোসক ব্বহোর করুন — ববমবিক লক্্�োত্ো অজ্সন কোজ শুরুর জন্ 
সবসচসয় িোল জোয়গো ত্ম� ননসজ মকন? ব্প্ঝসয় বলন্ ময, এটো একটো “রোনঙ্ং” প্রশ্ন — ময প্রসশ্নর মকোসনো মঠক বো ি্ল উত্তর মনই, এটো করো হয় শুধ্ উত্তর ননসয় 
িোবোসনো আর উত্তরেোতো যোসত তোর অবস্োসনর ন্োয্তো প্রপ্তপোেন করসত পোসর মস উসদেসি্।

আবোর েমবটো চোল ্করুন। করক য�ন বসলন, “ত্ম� মক�ন �োনষ্? কী কী মবষয় মতো�োসক টোসন? মকোন মকোন মবষয় আসসল মতো�োর জন্ গুরুত্বপূে্?” ত�ন 
েমবটো আবোর রো�োন। এসব প্রশ্ন ননসয় মিক্োর্ীসের মকে্ক্ে িোবসত বলন্। তোরপর মিক্োর্ীসের কোসে জোনসত চোন তোরো মকউ মক ব্প্ক্তগত এ�ন মকোসনো 
পমরবত্ন ননসজর জীবসন ঘনটসয়সে মকনো যো লক্্�োত্ো অজ্সনর পসক্ সহোয়ক। এটো হসত পোসর ব্প্ক্তগত মেোট�োট পমরবত্ন যো লক্্�োত্ো অজ্সন ময ইপ্ত�সধ্ 
সহোয়তো কসর চসলসে তো হয়সতো মিক্োর্ীরো ব্সঝ উঠসত পোরসে নো।  

https://janegoodall.ca/wp-content/uploads/2017/02/JGICommunityMappingGuide-1.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/Design-for-Change-One-Idea-One-Week.pdf
http://www.dfcworld.com/SITE
https://earth.google.com/web/
https://sites.google.com/mrpiercey.com/resources/geo/my-maps
https://vimeo.com/266852848.
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ধোপ ৩: কম�উনননট পেযোত্ো ১
ঘণ্ো

িীেষা: যমে মিক্োর্ীসের মরেেীকসক্র বোইসর কম�উনননট পেযোত্োয় নো আনো যোয়, মসসক্সত্ মবকপে মহসসসব তোরো ননসে্মিত নচন্ন বো গোইসিি ম�নিসটিসন 
(পশিশিষ্ট ২) অংিগ্রহে করসত পোসর। কম�উনননটর �সধ্ মবপ্িন্ন মবষসয় মবোঝোপড়ো বতমর করসত এনট তোসের সহোয়তো করসব। 

সো�মগ্রকিোসব প্সরো কম�উনননটর ওপর েপ্্ষ্ট মেসল ব্প্ক্তগত মকে্ পমরবত্ন কীিোসব আসরো বড় ধরসনর প্রিোব ম�লসত পোসর তো মিক্োর্ীসের বলন্। এই কোরসে 
অ্োসট্ো-গোল ্�সন কসর একনট পমরবত্নসচূক প্রকপে বতমর করোর জন্ পরবতী পেসক্প হসলো ববমবিক লক্্�োত্োর মবষয়নট �োরোয় মরস� ননজ কম�উনননটসত কোজ 
করো। েশিউটনটি িব্দনট ননসয় মিক্োর্ীসের িোবসত বলন্। এই িব্দ তোসের কোসে কী অর্ বহন কসর? তোসের কম�উনননটসত কোরো বোস কসর? মিক্োর্ীসের মকে্ 
িোবনো মবষসয় মরংক-মপয়োর-মিয়োর মিক্ে মকৌিল অনস্োসর মবোঝোপড়ো আেোনপ্রেোন করসত বলন্। মিক্োর্ীসের �সন কমরসয় মেন ময জীবজন্্ ও পমরসবিও 
আ�োসের কম�উনননটর অংি — মকন তোসের মবষসয় নচন্ো করো জরুমর? 

মরেেীকসক্র বোইসর যোবোর আসগ তোসের ননজস্ কম�উনননট মবষসয় মিক্োর্ীসের মকে্টো স�সয় আসলোচনো করসত বলন্ — মকোন ইস্্  মকংবো স�স্োর করো 
মক তোরো ইপ্ত�সধ্ অবগত? যমে তো হয়, কোর ওপর এর প্রিোব সবসচসয় মবমি? মসটোর উন্নপ্ত ঘটোসত ইপ্ত�সধ্ মকোসনো মচষ্টো করো হসয়সে? মকোন ববমবিক 
লক্্�োত্োর সোসর এটো সম্পরক্ত? 

মিক্োর্ীসের বলন্ ময, ননসজসের কম�উনননটসক ববমবিক লক্্�োত্োর েপ্্ষ্টসকোে মরসক মবোঝো এবং কম�উনননটর �সধ্ কী িোসলোিোসব কোজ করসে, ববমবিক 
লক্্�োত্ো অজ্সন ইপ্ত�সধ্ কী অবেোন মরস� চসলসে এবং মকোন মক্সত্ আসরো উন্নপ্ত ঘটোসনো যোয় তো ননধ্োরেই হসলো এই পেযোত্োর উসদেি্।

এই পেযোত্োনট সবসচসয় �লপ্রস ূকরসত আপনোসক একনট কোঠোস�ো সরবরোহ করসত হসব। 
—  মকোসনো মবষয় অরবো সন্নমেষ্্ট লসক্্র উপর আপনন েপ্্ষ্ট ননবদ্ধ করোসত চোন মকনো তো মিসব মে�্ন। এই মবষসয় ধোরেো মপসত শিক্কেি েনষ্য টনকদ্ম শিেষা 

মে�্ন অরবো মরেেীকসক্ লজজ্োসো করুন তোরো অন্ মকোসনো সন্নমেষ্্ট মবষসয়র উপর অনস্ন্োন করসত চোয় মকনো। 
—  পেযোত্ো ননসয় কতগুসলো প্রশ্ন বতমর করুন মযগুসলোর উত্তর মিক্োর্ীসের কোে মরসক মপসত চোন। মকে্ ধোরেো মপসত জন্ পমরমিষ্ট ৩ মে�্ন, অরবো পেযোত্ো 

শুরুর আসগ মিক্োর্ীসেরসক প্রসরোনচত করুন যোসত ননসজরো প্রশ্নপত্ বতমর কসর কম�উনননট পেযোত্ো কোয্তোললকো পোতোয় (পশিশিষ্ট ৪) তো ললস� মনয়। 

পেযোত্োর ননয়�নীপ্ত এবং মিক্োর্ীসের কোঙ্ক্ষিত আচরে মবষসয় তোসের স্পষ্টিোষোয় বলন্। 
পেযোত্োয় রোকোর স�য় মিক্োর্ীসের বলন্ তোরো মযন তোসের উত্তর ও পয্সবক্ে কম�উনননট বয়নমবন্োস েসক ললমপবদ্ধ কসর রোস�। পেযোত্োয় হোঁটোর স�য় 
তোসের ববমবিক লক্্�োত্োর করো �সন কমরসয় মেন। মিক্োর্ীসের বলসত পোসরন তোরো মযন কপেনো কসর ববমবিক লক্্�োত্োর চি�ো মেসয় ননজ কম�উনননটসক 
মে�সে — মকোন ববমবিক লক্্�োত্ো তোরো কম�উনননটসত মে�সত পোয়? মকোননট নোই? তোরো যো মেস� তোর যমে েমব ত্লসত চোয় মসসক্সত্ ননশ্চিত করুন মকোসনো 
�োনস্ষর েমব মতোলোর আসগ তোরো মযন মসই �োনষ্টোর কোে মরসক অন�্প্ত ননসয় মনয়। 

ননশ্চিত করুন ময মিক্োর্ীরো কম�উনননট পেযোত্ো কোয্তোললকো পোতোর ৩ নম্বর পসয়ন্টনট (আ�োর কম�উনননটর মযসব মবষসয়র পমরবত্ন আসসলই মে�সত চোই)  
পরূে কসর (পশিশিষ্ট ৪)। মকননো এনট কম�উনননটর ইস্্  নচমনিত করোর মক্সত্ মযোগোন মেসব প্রোরম�ক আসলোচনোর পসয়ন্ট। 

ধোপ ৪: কম�উনননটর বয়নমবন্োসসর েক বতমর এবং ইস্্  নচমনিতকরে ৪৫
ম�ননট

মরেনীকসক্ ম�রত আসোর পর, কম�উনননট পেযোত্ো কোয্তোললকো পোতোর ৩ নম্বর পসয়সন্ট তোসের উত্তর ননসয় মিক্োর্ীসের আসলোচনো করসত বলন্।  
মিক্োর্ীরো কী উত্তর মেল? কোসরো উত্তর মক অন্জসনর সোসর ম�সল যোয়? মিক্োর্ীরো আর কী কী মবষয় মে�ল? কম�উনননটসত কী িোসলোিোসব কোজ  
করসে বসল তোরো নচমনিত কসরসে? তোসের কম�উনননটর �সধ্ ইসতো�সধ্ কোজ করসে এ�ন মকোসনো ববমবিক লক্্�োত্ো তোরো মেস�সে? মকোন লসক্্র  
মক্সত্ উন্নপ্ত ঘটোসনো যোসব?

মিক্োর্ীসের ব্প্ঝসয় বলন্ ময তোরো আরও িোসলোিোসব তোসের কম�উনননটসক ব্ঝসত এবং এর মকোসনো ইস্্  নচমনিত করোর জন্ কম�উনননটর বয়নমবন্োসসর েক 
বতমর করসত যোসচ্ছ। মিক্োর্ীরো মবন্োস েকনট হোসত এঁসক অরবো �ূ�্ এলোকোর সী�ো গুগল আর্ ব্বহোর কসর গসড় ননসত আগ্রহী হসত পোসর — (ননসজর 
কম�উনননটর মবন্োসসর েক আঁকোর মকৌিল জোনসত মে�্ন শিক্কেি েনষ্য টনকদ্ম শিেষা)। অপেবয়সীসের গ্রুসপ মকোসনো েোলোন, অবকোঠোস�ো অরবো পমরসবিগত 
মেক ননসয় আঁকসত বলন্। এগুসলো পরবতীসত একনত্ত কসর কম�উনননটর একনট স�মবিত মরেেীকক্প্িত্প্তক মবন্োস েক বো �োননচত্ বতমর করো যোসব। 

এই ক�্কোণ্ড চলোকোসল মিক্োর্ীসের �সন কমরসয় মেন ময, এই ক�্কোসণ্ডর উসদেি্ হসলো একনট ইস্্  
�্ঁসজ মবর করো যোসক মক্রি কসর তোরো একনট পমরবত্ন প্রকপে বতমর করসত পোসর। 
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েশিউটনটি েি্মপশিেল্পনষায় েী ইসষু্য থষােকব শ্সটিি ক্সদ্ধষান্ শ্নওয়ষাি শদেটনকদ্ম শিেষা 
•  মিক্োর্ীসের িোবসত বলন্ এই ইস্্ নট তোসের সপ্ত্কোসর টোসন মকনো এবং এটো তোসের কোসে গুরুত্বপূে মকনো। 
•  কত �োনষ্ এই ই্স্্ র কোরসে ক্প্তগ্রস্ আর এই ইস্্ র স�োধোসন কত মলোসকর ওপর প্রিোব পড়সব তো মহসোব করো। 
•  এই ইস্্  স�োধোসনর �সল অবি্ম্োবী ও পসরোক্ কী প্রিোব পড়সব?
•  এনট মক কম�উনননটর সকল সেস্সের ওপর প্রিোব ম�সল? জীবজন্্, পমরসবি ও �োনষ্
•  এই ইস্্  স�োধোসনর মচষ্টো অন্ মকউ মক করসে?
•  কম�উনননটর অন্ সেস্রো মক এই ইস্্ র স�োধোন চোয়?
•  মকোসনো ইস্্  নচমনিত করোর মক্সত্ অন্ কী প্রশ্ন/ মবসবচনো করো েরকোর বসল মিক্োর্ীরো �সন কসর। 

ধোপ ৫: ইস্্ র ব্োপোসর পরো�ি্ চোওয়ো ৪৫
ম�ননট

য�ন কম�উনননট ইস্্ নট নচমনিত হসয় মগল ত�ন সোক্োতকোরগ্রহসের �োধ্স� ইস্্ র মবষসয় আসরো জোনোর জন্ মকে্ ব্প্ক্ত ও কম�উনননট সেসস্র উপর  
গসবষেো করসত মিক্োর্ীসের মবপ্িন্ন েসল িোগ কসর মেন। 

েষাি সষাক্ষাতেষাি টনকব এই শবষকয় ক্সদ্ধষান্ শ্নওয়ষাি সিয় শিক্ষাথ্মীকদি শবকবচনষায় টনকত হকব: 
•  এই স�স্োর �সল মক ক্প্তগ্রস্ হয়? 
•  এই পমরবতন প্রকপে কোর ওপর প্রিোব ম�লসব?
•  স্োনীয়িোসব মকোন কত্্পক্ এই মবষসয় পরো�ি্ মেসত পোসর মকংবো সহসযোমগতো করসত পোসর?
•  এই ইস্্  ননসয় আর মকোন সংস্ো কোজ করসে? 
•  পমরবতন প্রকসপের প্রনরিয়োয় কোসের অংিগ্রহে প্রসয়োজন?
•  মিক্োর্ীরো কীিোসব সোক্োতকোরেোতোর সসঙ্ মযোগোসযোগ করসব? 

মিক্োর্ীসের �সন কমরসয় মেন অ্োননস�িসনর মসই করোনট “ক�সনো ক�সনো এসকবোসর িোন্ �োনষ্নটর কোে মরসকও আসসত পোসর মসরো িোবনোনট” — আর কোসরো 
কোসে  
আ�রো মযসত পোমর? 

মিক্োর্ীসের কোসে পশিশিষ্ট ৫ মেন, যোসত তোরো সোক্োৎকোরেোতোসক কী ধরসনর প্রশ্ন লজজ্োসো করসত চোয় তো ননসয় িোবসত এবং প্রশ্নগুসলো ললস� রো�সত পোসর। 

সোক্োতকোরগ্রহসনর পর প্সরো মরেেী একসোসর মহোন এবং মিক্োর্ীরো কী মজসনসে তো আসলোচনো করুন। আসরকজসনর েপ্্ষ্টিঙ্ী মিোনোর পর মিক্োর্ীসের 
পমরবত্ন  
প্রকসপে মকোসনো পমরবত্ন আনসত হসব? এই ইস্্  মবষসয় মিক্োর্ীসের �তো�সত পমরবত্ন এসসসে?

সোক্োতকোসরর মনোট মনওয়োর মবষসয় মনোট রো�্ন — সহসযোমগতো করোর মবষসয় অন্ মলোকসক রোলজ করোসত উদ্্ধপ্ত কোসজ আসসত পোসর। 

ধোপ ৬: নচন্ো সপ্্ষ্ট ও সজ্নিীল হওয়ো ৪৫
ম�ননট

এবোর য�ন মবষয়নট নচমনিত হসলো এবং কম�উনননটর নোনো রকস�র সেস্সের কোে মরসক পরো�ি্ও মনওয়ো হল। এ�ন মিক্োর্ীরো কী কোজ হোসত ননসত পোসর মস 
মবষসয়  
িোবোর স�য়। 

মিক্োর্ীসের লজজ্োসো করুন আ�োসের মরেেীসত মিক্োর্ীসের কী কী েক্তো আসে? একটো পমরবত্ন প্রকপে বতমর করোর জন্ আ�রো কীিোসব এগুসলোসক কোসজ 
লোগোসত পোমর? কীিোসব কম�উনননট ইস্্ র স�োধোন করো যোয় তো ননসয় িোবনো সো�সন আনোর জন্ মরেেীনটসক মবপ্িন্ন েসল িোগ কসর মেন। 

নচন্ো সপ্্ষ্ট কোয্তোললকো পোতোনট পশিশিষ্ট ৬ মিক্োর্ীসের মেন। তোসের বলন্ ময, অ্োননস�িসনর মেোট্ট ম�সয়নট ময ববমবিক লক্্�োত্োর কোপসকক রোলোনট ননসয় 
এসলো তো মযন রোলোিরো নত্ন নচন্োরোমি। মিক্োর্ীরো ৫ ম�ননসট একো একো যত মবমি যরোসম্ব নত্ন নচন্ো বতমর করসব। তোরো মযন ননসজসের নচন্ো মকংবো 
অন্সেরটো �ূল্োয়ন করসত নো যোয় তো বসল মেন। �ূল করো হসলো, নচন্ো উৎপোেন, মবচোর করো নয়। মকননো তো করসল তোসের সজ্নিীলতো সী�োবদ্ধ করো হসব। 
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তোরপর প্রসত্কসক ননজ ননজ েসল মসসব নচন্ো ননসয় আসলোচনো করোর জন্ মিক্োর্ীসের বলন্। তোসের ননসজসের নচন্ো মবষসয় রক্োনোত্মক নো হসয় ম�োলো�সনর 
হসত এবং অন্সের নচন্োসক মকিোসব আসরো স�্দ্ধ করো যোয় মসসক্সত্ সহোয়তো করসত তোসেরসক উৎসোমহত করুন। েলগুসলোসক তোসের নোনো নচন্ো মরসক 
সবসচসয় পেসন্দরনট মবসে ননসত বলন্। এনট তোরো মরেেীকসক্ উপস্োপন করসব। ননস্োক্ত প্রশ্নগুসলোর সোসপসক্ তোসের উপস্োপনো রো�সত প্রসত্ক েলসক বলন্। 

•  মতো�োর নচন্ো কী সম্পমকত?
•  আ�রো ননসজ ননসজ এই নচন্োর বোস্বোয়ন মক করসত পোমর?
•  কত মলোসকর ওপর এই ধোরেোর প্রিোব পড়সব বসল �সন হয়?

তোরপর প্রসত্ক েল মরেেীর অন্োন্সের সো�সন তোসের পেন্দনীয় নচন্োনট উপস্োপন করসব। সোরো লিোস ত�ন মিোট মেসয় মঠক করসব মকোন ধোরেোনটসক তোরো 
তোসের ক�্পমরকপেনো মহসসসব গ্রহে কসর এমগসয় যোসব। 

প্সরো মরেেী ম�সল স�োধোনসযোগ্ ময স�স্ো ননসয় তোরো কোজ করসত চোসচ্ছ মসটোসক সসব্োচ্চ ২০ িসব্দর �সধ্ সন্নলে্ষ্ট করসত হসব। এরপর তোসের নচন্ো বো 
স�োধোনও সসব্োচ্চ ২০ িসব্দর �সধ্ সন্নলে্ষ্ট কসর বে্নো করসত হসব। 

ধোপ ৭: ববমবিক লক্্�োত্োর জন্ একনট ক�্পমরকপেনো প্রনয়ন ২০
ম�ননট

মিক্োর্ীরো তোসের কম�উনননট ইস্্ র স�োধোসনর মবষসয় প্সদ্ধোসন্ আসোর পর তোসের ক�্পমরকপেনো প্রনয়সের জন্ এসতোমেসন তোরো যো মকে্  
মিস�সে তো সবই একনত্ত করসত হসব। 

স�স্োর স�োধোন হসল কম�উনননটর নচত্টো মক�ন েোঁড়োসব তো প্সরো মরেেীসক বে্নো করসত বলন্। তোরপর অ্োসট্ো-গোসলর্ করো�সতো আ�োসেরও মপেনপোসন 
আ�োসের কোজ কসর মযসত হসব। মিক্োর্ীসের একগোেো প্রশ্ন মেন। এসসবর উত্তর তোরো ব্প্ক্তগতিোসব অরবো প্সরো মরেেী ম�সল মেসত পোসর, অরবো আপনন 
প্রসত্ক েলসক একনট কসর প্রশ্ন মেসত পোসরন। 

১. এই ক�্পমরকপেনোয় আ�োসের কোসজ কোসের সহসযোমগতো েরকোর? 
২. আ�োসের কী করো প্রসয়োজন?
৩. ইপ্ত�সধ্ আ�োসের কী কী েক্তো আসে যো সহোয়ক হসব এবং আ�োসের আর কী প্রসয়োজন?
৪. আ�রো কী িোসব জোনসবো ময আ�োসের পমরকপেনো কোজ করসে? আ�রো জনগসের কোে মরসক কী মে�সবো ও শুনসবো? 

মিক্োর্ীসেরসক কম�উনননট ক�্পমরকপেনো কোয্তোললকো পোতো (পশিশিষ্ট ৭) পূরে করসত মেন। 

ধোপ ৮: আপনোর ক�্পমরকপেনো অন্সের সোসর িোগোিোমগকরে ১০
ম�ননট

আপনোর ক�্পমরকপেনো অন্সের সোসর মিয়োর করো মসটোর বোস্বোয়সনর পসর প্রর� পেসক্প। 

মিক্োর্ীসের বলন্ ময, ২০১৫ সোসল ১৯৩ মেসির সরকোর ননউইয়সক্ ম�ললত হসয় পম্রবীটোসক আরও মবমি স�তোপ্িত্প্তক, স্চ্ছ ও ন্োয্ কসর মতোলোর 
ব্োপোসর এক�ত হয় আর তোরো এনটসক ববমবিক লক্্�োত্ো নো�করে কসর। তোরো এনট জনস�সক্ প্রকোি কসর এবং এই মবষসয় পম্রবীসক জোননসয় মেয়।  
ব্প্ঝসয় বলন্ ময, এই পমরকপেনো জনস�সক্ প্রকোি করোর �োধ্স� মিক্োর্ীরো পমরবত্ন বোস্বোয়সন তোসের প্রর� পেসক্প ননসত যোসচ্ছ।

পূরেক্ত কম�উনননট ক�্পমরকপেনো কোয্তোললকো পোতোর েমব ত্লন্ এবং মিক্োর্ীসের বলন্ তোরো মযন একনট েমব ওয়োর্্’স লোসজ্স্ট মলসন �োননচসত্  
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html আপসলোি কসর।
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ওয়োর্্’স লোসজ্স্ট মলসন অ্োননস�িসনর পব্ ৩ মে�োর মবকপে মহসসসব মিক্োর্ীসের সো�সন 
নচত্নোট্ উচ্চকসঠে পোঠ করুন এবং তোসেরসক অ্োননস�িসনর লস্টল মে�োন। 

পশিশিষ্ট ১: অষ্যষাটনকিিকনি টচত্নষািষ্য ও শ্্ষাশিকবষার্ম  

হ্োসলো... হ্োসলো... আম� আবোর মতো�োসের সো�সন হোলজর হলো�। চল ন�সর মেম� এই ববমবিক 
লক্্�োত্োর ব্োপোসর কতেরূ মক হসলো। ত্ম� একট্ সপ্্ষ্টিীল হসলই লক্্�োত্ো অজ্সন সোহোয্ 
করসত অসনক মকে্ করসত পোর। তসব শুরুটো সহজ নয় আর… ক�সনো ক�সনো সবোরই একট্ 
ধোক্োর েরকোর হয়। মবসিষত মতো�োর জোয়গো মরসক য�ন স�স্োনট মবরোট �সন হয়। 

এ�োসন আম� মতো�োসক �্ে ্ধোক্ো মেসত এসসনে। �জোর ব্োপোর হসলো, ময 
জোয়গোয় মতো�োর অবস্োন মসটোই হসলো শুরুর জন্ সবসচসয় িোল জোয়গো 
আর মসই �োনষ্নটর সোসর ময মতো�োর সবসচসয় মচনো — ত্ম� ননসজ। 
মতো�োর জীবসন ত্ম� যো যো কর তোর প্রিোব ববমবিক লক্্�োত্োর উপর পসড়। ত্ম� 
ময �োবোর মকসন আন তো মরসক শুরু কসর অন্সের সোসর মক�ন আচরে কর, তোর 
সবই। অপ্ত সো�োন্ পমরবত্নও ব্োপক বেসলর সচূনো করসত পোসর। বলো মতো যোয় 
নো — ত্ম� একনট পমরবত্সনর ধোরো সচূনো করসত পোর, যো হয়সতো একমেন সোরো 
েন্নয়ো বেসল মেসত পোসর। তোহসল কী করসব মসই প্সদ্ধোন্ কীিোসব ননসব? 

প্রর� মকে্টো স�য় ননসজসক ননসজ প্রশ্ন কসর উত্তর ম�োঁজ। ত্ম� মক�ন �োনষ্? কী কী 
মবষয় মতো�োসক টোসন? মকোন মকোন মবষয় আসসল মতো�োর জন্ গুরুত্বপূে্? মযসব 
ব্োপোসর ত্ম� যত্নবোন, আর মতো�োর জীবসনর ময ময পমরবত্ন জীবনটোসক আসরো উন্নত 
করসত সোহোয্ করসত পোসর তো ননসয় িোব এবং একনট তোললকো বতমর কর। মতো�োর 
হয়সতো িোল লোসগ সো�্প্দ্রক জগত মকংবো ননসজর ও পমরজসনর সোঁতোর কোঁটোর জন্ 
পমরষ্োর পোনন। তোই ত্ম� যমে প্োলস্টসকর বতমর পোননর মবোতল, ট্ অরবো ব্োগ ব্বহোর 
মরসক মবরত রোক, মসসক্সত্ ওসব লজননস সোগসর মগসয় পড়ো মঠকোসত িূম�কো রো�ে। 

মকংবো মতো�োসক হয়সতো �্ব টোসন মবে্োলসয় ননরোপসে উন্নত �োসনর মিক্ো পোওয়ো। ত্ম� 
যমে সবোর প্রপ্ত সেোিয় আচরে কর, সবোর অমধকোসরর প্রপ্ত রেদ্ধো মে�োও, ত�ন অন্রোও 
মতো�োর অনগ্ো�ী হসব। আর সবোই ত�ন স�্সবোধ করসব এবং মি�োর জন্ প্রস্তুত রোকসব। 
মকংবো পমরসবসির িোবনো হয়সতো মতো�োসক প্রচণ্ড আক্ষ্ট কসর আর তোই ত্ম� 

হয়সতো �োংসজোতীয় �োবোর গ্রহে কম�সয় আনসল (যমে ত্ম� আসেৌ �োংসসিোজী 
হসয় রোক)। মকংবো হয়সতো মতো�োর আকষ্সের জোয়গোটো এসকবোসর প্িন্ন মকে্। 
একট্ গসবষেো কসর মবর কসর আন, মসই জোয়গোটো আসসল কী? 
 

আর হ্োঁ, অন্সের বলসত ি্লসব নো, ত্ম� কী করসত যোচ্ছ। তোরোও হয়সতো একই কোসজ সোম�ল 
হসব। আর ত�ন হঠোৎ কসরই তো হসয় উঠসব একটো আসন্দোলন! ত�ন ববমবিক লক্্�োত্োর 
মবষয়নট �োরোয় ননসয় মতো�োর স�োজটোসক যোচোই কর, পর ম�োঁজ মক�ন কসর স�োজটোসক আসরো 
িোল করো যোয়। মতো�োর চোরপোসি �্ঁসজ মে� মসই পর, তোরপর আসরো গিীসর আসরকট্ মে�। 
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পশিশিষ্ট ১: অষ্যষাটনকিিকনি টচত্নষািষ্য ও শ্্ষাশিকবষার্ম  

অন্সের কোসে জোনসত চোও মসই ব্োপোসর তোরো কী িোবসে। নোনো রক� �োনস্ষর সোসর করো 
বল। এসত নোনো�্�ী জবোব পোসব। সবোর কোসে যোও — ক�সনো ক�সনো এসকবোসর িোন্ 
�োনষ্নটর কোে মরসকও আসসত পোসর মসরো িোবনোনট। আর এক টোসন উপসংহোর টোনসব 
নো মকংবো হঠোৎ কসর প্রর� িোবনোনটর উপরই ঝোঁমপসয় পড়সব নো। আসরকট্ নচন্ো কসর 
ননসল মতো�োর িোবনোনট আসরো তীক্্ে হসব। বন্্বোন্ব ও পমরবোর-পমরজনসক সোসর ননসয় 
আপনন কোজনট করসত পোর। মকে্ মকে্ কোজ একলো করো কমঠন, আর েল রোকো উত্ত�। 
 

মতো�োর স্োনীয় উে্োনটো হয়সতো পমরষ্োর করো েরকোর।  
এটো করসত ত্ম� মক মকে্ বন্্ জসড়ো করসত পোর? 
 

মতো�োর এলোকোয় হয়সতো ক্্ধোত্ �োনস্ষর বোস। তোসের জন্ �োে্ 
সংগ্রহ অপ্িযোন পমরচোলনোর িোর ত্ম� ননসত পোর? 
ত্ম� ও মতো�োর বন্্রো হয়সতো মকে্ মকে্ জোয়গো পমরহোর কসর চল। কোরে, মতো�রো মস�োসন 
ননরোপে মবোধ কর নো। মতো�রো একতোবদ্ধ হসয় এই পমরমস্প্ত কীিোসব পোল্োসত পোর?  
 
মকংবো তো সমূ্পে্ প্িন্ন মকোসনো ব্োপোর হয়সতো। গসবষেো কর এবং একটো পর মবর কর। 
 

একবোর মিসব মে� মতো কোজ মিষ হসল অনিূ্প্তটো মক�ন হসব। কীিোসব কোজটো 
করসব এবং মযসব পমরবত্ন আনো েরকোর তো ননসয় িোব। মযসব �োনস্ষর সম্প্ক্ততো 
েরকোর তোসের সবোইসক তোললকোি্ক্ত কর। কোসজ মলসগ পড়! হয়সতো মে�সব, মকে্ 
মকে্ মবষয় কোসজ আসস আর মকে্ অসকসজো — তব্ মচষ্টো কসর যোওয়ো িোল। স্োনীয় 
পয্োসয় মতো�োর মকোসনো অজ্ন বড় কোসজর জন্ মতো�োসক আত্মমববিোসী করসব। 
 
এ�নসতো ত্ম� জোন সহোয়তো করসত মতো�োর কী করো েরকোর। এবোর �্ব গিীর কসর 
একটো ননঃবিোস নোও। কোসজ ঝোঁমপসয় পড়। মেম�সয় েোও, ত্ম� কতটো যত্নিীল। 
 

শুধ্ এট্ক্ই বলোর নেল। 
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পশিশিষ্ট ২: টনকদ্ম শিত টচন্ন বষা গষাইকরর শ্িটরকিিন

েশিউটনটি পদযষাত্ষাি শবেল্প শহকসকব: মরেেীকসক্ ব্প্ঝসয় বলন্ ময মিক্োর্ীরো এ�ন ননসে্িনো অনস্োসর নচন্ো করো শুরু করসত যোসচ্ছ।  
এই অনি্ীলনীসত মিক্োর্ীসের কতগুসলো প্রসশ্নর উত্তর �সন �সন িোবসত বলো হসব। িোন্ পমরসবি সপ্্ষ্ট করুন — বোপ্ত ননপ্িসয় মেওয়ো মকংবো  
িোন্িোসব সংগীত চোললসয় মেসত পোসরন। মিক্োর্ীসের মচো� বন্ করসত অরবো নজর নন্গো�ী করসত উৎসোমহত করুন। 
মিক্োর্ীসের বলন্ ময এই ননসে্মিত নচন্ন মবে্োলসয় তোসের স্োিোমবক একমেসনর উপর প্িত্প্ত কসরই হসব। ননসচর নচত্নোট্নট ধীসর ধীসর অরচ  
স্পষ্ট কসর পোঠ করুন, প্রপ্তনট অনস্চ্ছসের �োসঝ সো�নয়ক মবরপ্ত মেন। 

�সন কর, মেসনর শুরুসত সসব�োত্ ত্ম� ঘ্� মরসক জোগসল। বোইসর মকসসর িব্দ শুনসত পোও? ত্ম� উসঠ বসসল আর মবে্োলসয়র জন্ মপোিোক পসর ননসল। এবোর 
ত্ম� মবে্োলসয় যোওয়োর করো িোব। মবে্োলসয় যোওয়োর পসর ত্ম� কী মে�? মকোন পোম�, প্রোেী মকংবো জলোধোর মে�সত পোও? মস�োসন ত্ম� কীিোসব মগসল? 
যোত্োনট সহজ ও ননরোপে নেল? 

এবোর ত্ম� মবে্োলসয় মপৌেঁসল। সবোই মক মবে্োলসয় আসসত পোসর? মরেেীকসক্ প্রসবসির স�য় কী মতো�োর নজসর পড়ল? সবোই মক এসক অসন্র প্রপ্ত 
েয়োিীল? ত্ম� একনট আসসন বসসল এবং মতো�োর পোসঠর প্রস্তুপ্ত ননসল। তোরপর েপ্স্রর �োবোসরর স�য় হসলো। েপ্স্র ত্ম� কী �োও? সবোই মক স্োস্্কর �োবোর 
�োয়? নো �োওয়ো �োবোসরর মক্সত্ কী ঘসট? মসটো মক আবজ্নোর পোসত্ ম�সল মেসত মে�? 

েপ্স্রর �োবোসরর পর ত্ম� মরেেীকসক্ ন�সর এসল। সবোই মক বোইসর ম�লসত মগসয়নেল? মতো�রো সবোই মক মেৌড়ঝোঁপ ও আনন্দ করোর সস্যোগ মপসয়নেসল?

স�য় আসরকট্ গড়োল। মতো�োসের মিক্ক বলসলন, মেসনর �সতো পোঠেোন মিষ হসলো। মেনসিসষ মরেেীকসক্ কী ঘসট? বোপ্ত ননপ্িসয় মেওয়োর েোনয়সত্ব মকউ মক 
আসে? মেন মিষ হসলো। ত্ম� মেৌসড় বোইসর মবমরসয় এসল। মতো�োর বন্্সের ও�োসন মগসয় ম�োঁজ করসল তোরো বোইসর ম�লসত যোসব মকনো। মবে্োলসয়র লিোসসিসষ 
ত্ম� ও মতো�োর বন্্রো প্রপ্তমেন একই জোয়গোয় যোও? নোমক এসকক স�য় এসকক ধরসনর কোজ কর? 

ত্ম� হয়সতো মবে্োলসয় পোঠেোন মিষ হসল মসোজো বোনড় ন�সর আসসত চোও। বোনড় ন�সর আসো আর পসর কী কী অপ্তরি� কসর আস তো মিসব মে�। বহু �োনষ্ 
পসর পসড়?  
এসব �োনষ্সক সম্� �সন হয়? ক্িল মরসক বোনড় ম�রোর পসর একই েোলোন ও �োনষ্জসনর মে�ো ম�সল? সকোসল মবে্োলসয় যোওয়ো আর মবকোসল বোসোয় ন�সর 
আসোর স�য় মকোসনো প্িন্নতো মে�ো যোয়? মেসনর শুরু মরসক এ�ন পয্ন্ মকোসনো পমরবত্ন ঘসটসে?

এবোর ত্ম� আবোর মতো�োর বোসোয়। বোনড় ন�সর এসস ত্ম� কী কর? মতো�োর বন্্সের সোসর ত্ম� মক মকোরোও মযসত পোর? 

মতো�োর কম�উনননটসত ত্ম� একটো মেন কোটোসল। এ�ন মকোসনো মকে্ মক নেল যোর পমরবত্ন ত্ম� মে�সত চোও? মকসসর উন্নপ্ত ঘটোসনো মযসত পোসর?
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পশিশিষ্ট ৩: েশিউটনটি পদযষাত্ষাি েনষ্য শবকবচষ্য প্রশ্নষাবলী

শিক্ষাথ্মীকদি েশিউটনটি পদযষাত্ষাি বষ্যষাপষাকি িকনষাকযষাগ আকিষা শ্ে্রিীভূত েিষাি েনষ্য এখষাকন েতগুকলষা  
ইটগিতপণূ্ম প্রশ্ন আপনষাি শবকবচনষাি েনষ্য শ্দওয়ষা আকছ। 

আ�োসের কম�উনননটসত কোরো বসবোস কসর? 
মতো�োর এলোকোর অন্ মকোসনো মবে্োলসয়র সোসর ম�লোধ্লো অরবো মকোসনোপ্রকোর কোজ ক�সনো কসরে?
কতজন মলোসকর সোসর মতো�োর মে�োসোক্োৎ হয়?
সবোর মক পয্োতি �োবোর আসে?
ঘ্�োসনোর জন্ সবোর মক ননরোপে মকোসনো জোয়গো আসে?
সব মিশুরো মক মবে্োলসয় পড়সত যোয়?
মবে্োলসয় যোওয়োর অমধকোর মক সবোর জন্ সর্লক্ত?
রোস্োঘোসট স্পষ্ট ননসে্িক সংসকত আসে?
গেপমরবহসন সবোর প্রসবিোমধকোর আসে?
মতো�োর কম�উনননটসত সবোর প্রপ্ত স�-আচরে করো হয়?
এ�ন মকোসনো জোয়গো আসে যো ত্ম� সোধোরেত এনড়সয় চল?
এ�ন মকোসনো সম্পে কম�উনননটর অমধকোসর আসে মক যো কম�উনননটর মলোকজসনর চোমহেো ম�টোসনোর জন্ আসরো িোলিোসব কোসজ লোগোসনো মযসত পোসর? 
মকোন ইস্্  স�োধোন করো মতো�োর কোসে সবসচসয় গুরুত্বপূে্ �সন হয়? মকন?
আর মকোসনো মকে্ মক মতো�োর নজসর পসড়সে?
মকোসনো পোম� বো জন্্ মক মে�সত পোও?
মকোসনো গোে মে�সত পোও?
মে�সত পোও মকোসনো প্রোক্প্তক পোননপ্রবোহ?
আবজ্নো ম�লোর মকোসনো পোত্ মে�সত পোও?
মকোসনো আবজ্নো মে�সত পোও?
জঞ্জোল ননসয় যোওয়োর েোনয়ত্ব কোর?
পমরষ্োর পোনন সহসজ ম�সল?
উরচ্চষ্ট �োবোসরর ব্োপোসর মতো�োর মবে্োলয় কী কসর?
সবোই মক ননরোপে ম�োলো জোয়গোয় মগসয় ম�লসত পোসর?
মবে্োলসয়র বোইসর এ�ন মকোসনো জোয়গো আসে ময�োসন ত্ম� বন্্সের সোসর ম�লসত পোর?
এ�ন মকোসনো এলোকো আসে ময�োসন জীবজন্্ যোয় নো? মসটো কী কোরসে?
মকোন ইস্্  স�োধোন করো মতো�োর কোসে সবসচসয় গুরুত্বপূে্ �সন হয়? মকন?
মকোসনো সব্জসক্ত্ ও উে্োন আসে?
মলোকজনসক সম্� �সন হয়? 
বোমহসর ম�লোর জন্ সবোর মকোসনো জোয়গো আসে?
নবোয়নসযোগ্ জ্োলোননর মকোসনো উৎস মে�সত পোও? 
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পশিশিষ্ট ৪: েশিউটনটি পদযষাত্ষাি েষায্মতষারলেষা পষাতষা

েশিউটনটি পদযষাত্ষায় যষাওয়ষাি সিয় এই পষাতষাটি শ্তষািষাি সষাকথ িষাখ। এখষাকন শ্তষািষাি পয্মকবক্ণ এবং টনকেি প্রশ্নষাবলীি উত্তি রলশপবদ্ধ েকি িষাখকত 
পষাি। শ্তষািষাি পদযষাত্ষা আকিষা েতগুকলষা প্রশ্ন উসকে শদকত পষাকি, শ্য প্রশ্ন তুশি েিকত চষাও। শ্সগুকলষা টনকচ িুকে িষাখকত পষাি। 

শ্যসব প্রশ্ন আিিষা 
রেজ্ষাসষা েিকত চষাই পয্মকবক্ণ

১. িীেষা-টিপ্পনী/পয্মকবক্ণ:

২. আিষাি েশিউটনটিি শ্যসব শবষয় আশি আসকলই পছন্দ েশি: 

৩. আিষাি েশিউটনটিি শ্যসব শবষকয়ি পশিবত্মন আসকলই শ্দখকত চষাই:
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পশিশিষ্ট ৫: েশিউটনটিি এেেকনি সষাক্ষাৎেষািগ্রহণ

১.  সষাক্ষাৎেষািপ্রদষানেষািীি ওপি তুশি অনসুন্ষান বষা গকবষণষা েি — তোর পচিোতপট ননসয় ম�োঁজ�বর কর যোসত মসই 
ব্প্ক্ত চসল আসোর আসগই তোর সম্পসক্ মকে্ তর্ মতো�োর জোনো রোসক। এসত ননসজসক আসরো আত্মমববিোসী ও প্রস্তুত 
বসল �সন হসব। আর গসবষেো কসর রো�সল সোক্োৎকোরপ্রেোনকোরীও জোনসব ময ত্ম� প্সমরয়োস।

২.  এেগুচ্ছ আেষ্মণীয় প্রশ্ন হষাকত িষাখ — সোক্োৎকোরপ্রেোনকোরীর কোে মরসক ত্ম� কী সত্ মবর কসর আনসত চোও তো ননসয় িোব। ত্ম� শুধ্ বদ্ধ প্রশ্ন (মযসব 
প্রসশ্নর উত্তর হ্োঁ বো নোসত মেসত হয়) করসল মক�ন উত্তরই বো পোসব। মতো�োর মযন বহু ম�োলো প্রশ্ন রোসক তো ননশ্চিত কর — এসব প্রশ্ন অসনক আকষ্েীয় এবং 
সোক্োৎকোরপ্রেোনকোরীসক বলো বলোর অমধকতর সস্যোগ মেয়। ম�োলো প্রশ্ন শুরু হয় “কীিোসব” অরবো “মকন” মকংবো “… মবষসয় আপনোর কী �সন হয়” 
ধরসের িব্দগুচ্ছ মেসয়।

৩.  সষাক্ষাৎেষািদষাতষাি েথষা শ্িষান এবং ট্রিকটেি বষাইকি শ্যকত আত্মশবশ্ষাস িষাখ! — সোক্োৎকোরেোতোর করো মিোনো আসসলই গুরুত্বপূে্, মকননো তোর মকোসনো 
উত্তর মতো�োসক হয়সতো তৎক্েোৎ নত্ন ও আকষ্েীয় মকোসনো প্রশ্ন করোর িোবনো উসসক মেসত পোসর। 

৪.  উত্তি শ্িের্ম েিণ — মতো�োর প্রসশ্নর উত্তর কীিোসব মরকি্ করসব তো িোব। উত্তর মক ললস� রো�সব? মকোসনো মটপসরকি্োর অরবো ন�ল্ম ব্বহোর করসব?

রেজ্ষাসষা েিষাি েনষ্য আিষাি িীষ্ম প্রশ্নষাবলী: 

১                                                                                                                                                                                                                                                                     

২                                                                                                                                                                                                                                                                     

৩                                                                                                                                                                                                                                                                     

৪                                                                                                                                                                                                                                                                     

৫                                                                                                                                                                                                                                                                     

সষাক্ষাৎেষািগ্রহকণি সিয়:   
প্রকশ্নি উত্তি শ্িের্ম  েিষাি বষ্যষাপষাকি িীেষা:
  

সষাক্ষাৎেষািগ্রহকণি পি:
সষাক্ষাৎেষািগ্রহকণি পি শ্তষািষাি টচন্ষাভষাবনষাি িকধষ্য পশিবত্মন আনকত চষাও এিন শ্েষাকনষা শেছু আকছ শে?   
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পশিশিষ্ট ৬: ভষাবনষাটচন্ষা সকৃ্ষ্ট
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ধষা

ন 
ে

িষা
 য

ষায়
 ত

ষা ট
নক

য় 
টচ

ন্ষা
 তত

শি
 ে

ি।
 শ্ত

ষাি
ষাি

 ে
শি

উট
নট

িি
 স

িস
ষ্যষাট

ি 
সি

ষাধ
ষাকন

ি 
পক

থ 
এি

ষা প্র
থি

 প
দক

ক্
প।

 ত
ষাই

 শ্ত
ষাি

ষাি
 ই

চ্ছ
ষাি

কত
ষা ব

ড়ি
ষাকপ

ি,
 স

ষাহ
সী

 ও
 স

েৃ
নি

ীল
 টচ

ন্ষা
 ে

ি।
 প্র

কত
ষ্যকে

 টন
কে

ি 
িক

তষা
 ে

কি
 টন

ে
 টন

ে
 ভ

ষাব
নষা

 রল
কখ

 ি
ষাখ

।
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পশিশিষ্ট ৭: তবশশ্ে লক্ষ্যিষাত্ষা অে্ম কন েশিউটনটি েি্মপশিেল্পনষা 

শ্তষািষাকদি ৬ পদকক্প আিষাকদি সষাকথ শ্িয়ষাি েি!

১. স�স্োটো কী?

২.  আ�োসের নচন্োটো কী?

৩.  ইপ্ত�সধ্ আ�োসের কী কী 
েক্তো আসে যো আ�োসের 
সহোয়ক হসব?

৪.  মক�ন কসর ব্ঝব ময আ�োসের পমরকপেনো কোজ করসে?

৫.  স�স্োর স�োধোন হসল 
নচত্টো মক�ন েোঁড়োসব? ৬.  আ�োসের প্রর� পেসক্প কী হসব 

আর মসটো ক�ন মনওয়ো হসব?

তবশশ্ে লক্ষ্যিষাত্ষা অে্ম কন 
শ্তষািষাি েশিউটনটি 
েি্মপশিেল্পনষাি সচূনষা 
েিকত এই ছয়টি সহে 
ধষাপ অনসুিণ েি!


