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সবাই হতে পার এতেেজন গ�ালরক্ষে! 

ম�োট স�য়

বয়ঃসী�ো

৪৫–৬০ মিননট 

৮–১৪ বছর

মিক্ষণীয় মবষয় 
•  ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো বো ম্োবোল ম�োলসসর ম�োলরক্ক 

হওয়োর �োসে কী, তো শ্িক্োর্ীরো উপলব্ধি করসব। 
•  ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অর্সে ভূশ্�কো রোখসত শ্িক্োর্ীসের মেসব েক্তো 

ও জ্োে ইতত�স্ষ্য রসয়সে তো তোরো উপলব্ধি ও চিশ্নিত করসব। 
•  শ্িক্োর্ীরো তোসের �সতর েষ্যোেষ্যতো প্রততপোেে করসত শ্িখসব। 

 

পাঠসতূ্র 
ইন্োরসেট সংসেো� সহসেোস� অরবো বষ্যততসরসক এই পোঠ প্রেোে করো মেসত পোসর। 

ইন্োরসেট সংসেো� সহসেোস�: ম�োলশ্কপোর শ্� অষ্যোসপ শ্িক্োর্ীসের েশ্ব 
আপসলোড করসত কষ্যোস�রো অরবো কষ্যোস�রো ম�োে/লষ্যোপটপ/আইপষ্যোড। 

ইন্োরসেট সংসেো� বষ্যততসরসক: কল�, রং, মকোলোর বতশ্রর উপকরণ, 
আয়েো ও ম�োলশ্কপোর মপোসট্্ট কোে্তোব্লকোর পোতো।

পাঠপমরেল্পনার বৃহত্তর গরেক্ষাপট 
এই পোঠপশ্রকল্পেোর লক্ষ্য হসলো শ্িক্োর্ীসের �স্ষ্য এই শ্ববিোস রোশ্�সয় মতোলো 
মে প্রসতষ্যসকর �স্ষ্যই ম�োলরক্ক হওয়োর এবং মটকসই উন্নয়ে লক্�োত্ো (ববশ্বিক 
লক্ষ্য�োত্ো) অর্সের রেষ্য পেসক্প মেওয়োর সম্োবেো শ্বরোর�োে। লক্ষ্য�োত্ো 
অর্সে সবোর অংিগ্রহসণর প্রসয়োরেীয়তো উপলব্ধি কসর শ্িক্োর্ীরো চেসরসের 
সহ প্রসতষ্যক বষ্যততির েোেোশ্ব্ েক্তোসক চিশ্নিত ও তোশ্র� করসব। ২০১৮ সোসলর 
ওইতসচড শ্পসো �ূলষ্যোয়ে কোঠোস�ো বো অষ্যোসসসস�ন্ মরেই�ওয়োসক্র একচট প্র্োে 
চেণ্োয়সকর সোসর এই পোঠপশ্রকল্পেো সংেুতি: মসই চেণ্োয়কচট হসলো ববশ্বিক 
সক্�তো (ম্োবোল ক�শ্পসটন্স) ববশ্বিক সক্�তো বলসত মবোঝোয় “স্োেীয়, ববশ্বিক ও 
আন্তসংস্কৃ তত�ত ইসষু্যস�ূহ েোিোই, অসেষ্যর েকৃতটিভঙ্ী ও শ্ববিবীক্ো মবোঝো ও �ূলষ্যোয়ে, 
তভন্ন তভন্ন সংস্কৃ ততর �োেসুের সোসর মখোলো, েসরোপেুতি ও কোে্কর শ্�রচ্রিয়ো, এবং 
সো�তটিক কলষ্যোণ ও মটকসই উন্নয়সের রেষ্য কোর করোর সো�র্ষ্য।” 
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
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মিক্ষেতের জন্য টীো
এই পোসঠ শ্িক্োর্ীরো একচট ম�োলরক্ক প্রততককৃ তত বো ম�োলশ্কপোর মপোসট্্ট বতশ্র করোর �ো্ষ্যস� তোসের চের চের েক্তো, বষ্যততিত্ব ও জ্োসের উপর আসলোকপোত করসব। শ্কেু 
শ্িক্োর্ী হয়সতো তোসের আসলোকচিত্ তুলসত শ্েসত অস্বব্তি মবো্ করসত পোসর। তোই তোসেরসক অেষ্য মকোসেো শ্িক্োর্ীর অরবো ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর মক্সত্ মকোসেো শ্বখষ্যোত 
ম�োলরক্সকর প্রততককৃ তত বতশ্র করসত বলো মেসত পোসর। 

এই পোসঠ শ্িক্োর্ীসের আসলোকচিত্ ইন্োরসেসট আপসলোড করোর বষ্যোপোর আসে। এচট আপেোর শ্বেষ্যোলসয়র ম�োপেীয়তো ও সরুক্ো েীতত�োলোর সোসর সো�ঞ্জসষ্যপূণ্ হওয়ো 
আবিষ্যক। আর ম�োলশ্কপোর অষ্যোসপর িত্োবলী পসে মেখুে: http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/06/goalkeeper-privacy1-1.pdf

 েৃেজ্ঞো

েোসের প্রতত শ্বসিেভোসব ককৃ তজ্ নরিস �্যাডবুমর, টুইটোর: @chrisgadbury www.magicstorybooks.com, 
গিিমর বান্া: https://memorybanda.blogspot.com/
এনেমুবসস উনিয়া ও হাতয়ল ওয়ারতটিবা�্গ: https://wordonthecurb.co.uk/
 

্োপ ১: পূব্জ্োে সচরিয় করো ৫
শ্�চেট

টীো: এই পোসঠ ্সর মেওয়ো হসছে মে শ্িক্োর্ীরো ইতত�স্ষ্য ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো শ্বেসয় একপ্রকোর অব�ত।  
শ্িক্োর্ীসের কোসে ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো পশ্রচিত করোসেোর অষ্যোচেস�িে েশ্ব ওয়োর্্’স লোসর্স্ট মলসে পোট্ ১-এর ব্লংক পোওয়ো েোসব এই শ্ঠকোেোয়:  
https://vimeo.com/138068656

শ্িক্োর্ীসের ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো শ্বেয়ক জ্োসের দ্রুত পুেরোবকৃততির রেষ্য চেস্োতি প্রশ্োবলী ব্রজ্োসো করুে। শ্রংক-মপয়োর-মিয়োর শ্িক্ণ মকৌিল অরবো পুসরো ক্োসসর ক�্কোণ্ড 
শ্হসসসব এটো করো মেসত পোসর: ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো কী কী লক্ষ্য পূরণ করসত িোয়? এগুসলো মকে গুরুত্বপূণ্? ম�োট লক্ষ্য সংখষ্যো কত? 

্োপ ২: ইতত�স্ষ্য েোরো ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অর্সে সহোয়তো করসে তোসের চিশ্নিতকরণ ১০
শ্�চেট

শ্িক্োর্ীসের ব্রজ্োসো করুে: ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অর্সের েোয়েোচয়ত্ব কোর?
সম্োবষ্য ইচঙ্ত: সরকোর, এেব্রও/িষ্যোশ্রচট, রোততসংঘ, বষ্যবসোয়, শ্বেষ্যোলয়, শ্িশু, বয়ঃপ্রোপ্ত — সবোই! 

তোরপর প্রশ্ করুে: ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অর্সের মক্সত্ েুবোসের শ্ক মকোসেো েোয়েোচয়ত্ব রসয়সে? ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর বষ্যোপোসর েুবোরো শ্ক বে প্রভোব ম�লসত সক্�?

তভন্ন তভন্ন কতগুসলো রবোব ও �তো�ত চেসয় আসলোিেো করুে এবং বষ্যোখষ্যো করুে মে অতত অল্প বয়স মরসকই শ্িশু ও েুবোরো ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর উপর তোৎপে্পূণ্  
প্রভোব ম�লসত পোসর। লক্ষ্য�োত্ো অর্সের রেষ্য সো্োরণ েুবোরো কী ্রসণর সচরিয়তো মেখোসছে তোর উেোহরণ মেখসত ওয়োর্্’স লোসর্স্ট মলসে পোট্ ২ অষ্যোচেস�িেচট  
মেখুে (https://vimeo.com/182001507)। এবং/অরবো শ্িক্োর্ীসেরসক আপচে ওয়োর্্’স লোসর্স্ট মলসে ইন্োরঅষ্যোকচটভ �ষ্যোপ  
মরসকও উেোহরণ মেখোসত পোসরে। ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অর্সের রেষ্য অেষ্যোেষ্য সো্োরণ েুবোরো কী ্রসণর সচরিয়তো মেখোসছে মসশ্েসক েরর শ্েে। 

বুতঝসয় বলেু মে, এসব মলোকসেরসক গ�ালরক্ষে বসল অতভশ্হত করো মেসত পোসর, মকেেো তোরো ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো বো ম্োবোল ম�োলস-এর রেষ্য েোঁেোসছে এবং সচরিয় ভূশ্�কো 
রোখসে। এইসব সো্োরণ �োেেু তোসের শ্বেষ্যোলয়, বোসস্োে, স�োর ও মেিসক সবোর বসবোসসর রেষ্য আসরকটু ভোল করসত েত্নিীল। আর ভশ্বেষ্যসতর রেষ্য এগুসলোর সরুক্োর 
বষ্যোপোসরও তোরো েত্মবোে। েচুেয়োসক অশ্্কতর েষ্যোেষ্য ও আসরো েষ্যোয়সঙ্ত কসর তুলোর প্রয়োসস তোরো তোসের সচরিয়তোসক মকোসেো একচট ববশ্বিক লসক্ষ্যর সোসর েুতি করোর রেষ্য 
এই লক্ষ্য�োত্োসক কোসর লো�োয়। সোরো েচুেয়োর কসয়করে েুবো ম�োলরক্কসের সম্পসক্ শ্িক্োর্ীরো পমরমিষ্ট ১ মরসক আসরো রোেসত পোরসব। 

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/06/goalkeeper-privacy1-1.pdf
http://www.magicstorybooks.com
https://memorybanda.blogspot.com/
https://wordonthecurb.co.uk/
https://vimeo.com/138068656
https://www.youtube.com/watch?v=Qx0AVjtdq_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Qx0AVjtdq_Q)
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html


3 গ�োলরক্ষক হিসেসে গ�োমোর েম্োেনোর েোস্তেোয়ন

্োপ ৩: মলোকরসের েক্তোসক ববশ্বিক লক্�োত্োর সোসর সংেুতি করো ১৫
শ্�চেট

টীো: চে্ব্লশ্খত কোে্রিস� মকোসেো শ্ঠক বো ভুল উতির েোই। এই কোে্রি� এ�েভোসব প্রণীত েোসত মখোলো প্রসশ্র অবতোরণো কসর শ্িক্োর্ীসের পোরস্পশ্রক আসলোিেো উসস্ 
মেওয়ো েোয়। এসব প্রশ্ এ�ে হসত হসব েোসত শ্িক্োর্ীরো তোসের ্োরণো ও �সতর েষ্যোেষ্যতো প্রততপোেে করসত বো্ষ্য হয়।  

ম�োলরক্ক ম��শ্র বোন্োর উদ্কৃ তত পোঠ কসর মিোেোে/মেখোে (লক্ষ্য ৫ অর্সের রেষ্য ম��শ্রর অেবেষ্য কোর সম্পসক্ আসরো রোেসত মেখুে পমরমিষ্ট ১)। 

“ম�োলরক্ক হসত হসল কোসরো অতত�োেশ্বক িততি রোকসত হয় েো, রেতে্যতেইম�োলরক্ক হসত পোসর, মকবল�োত্ 
মকোসেো একচট ববশ্বিক লক্ষ্য মবসে চেসয় মসই মক্সত্ অগ্র�ততর রেষ্য সসিটি হসলই িসল।”

পুসরো ক্োস সম্পকৃতি কসর এই উদ্কৃ ততর বষ্যোপোসর আসলোিেো মহোক —শ্িক্োর্ীরো শ্ক উদ্কৃ ততর সোসর এক�ত? বুতঝসয় বলেু মে লক্ষ্য�োত্ো অর্সের রেষ্য প্রসতষ্যসকর 
েোেো েক্তো ও জ্োে রসয়সে। ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অর্সের রেষ্য মসসব েক্তো ও জ্োে শ্িক্োর্ীরো কীভোসব কোসর লো�সব মসটো গুরুত্বপূণ্। একরে ম�োলরক্ক েখে 
মকোসেো লক্ষ্য অর্সের রেষ্য েোঁেোে এবং সচরিয় মহোে, তখে বো্োশ্বপততি ও হতোিো এসলও ইততবোিক, আিোবোেী ও েকৃঢ়প্রতষ্যয়ী রোসকে মে লক্ষ্য অরর্ত হসবই!

‘শ্বতভন্ন ববশ্বিক লসক্ষ্যর �স্ষ্য সংসেো� স্োপে’ িীে্ক কোে্তোব্লকোর পোতো মেখোে (পমরমিষ্ট ২). প্রততচট লক্ষ্য অর্সের রেষ্য কী ্রসণর 
েক্তো রোকো েরকোর হসত পোসর তো চিশ্নিত করোর মক্সত্ শ্িক্োর্ীসের সহোয়তো করোর উসদেসিষ্যই এই কোে্রি�। পমরমিষ্ট ৩ এ প্রতিোশ্বত 
১৫চট সবুর িব্দ প্রেি্ে করুে (আপেোর শ্বেষ্যোলসয়র পশ্রসবি শ্বসবিেোয় এই তোব্লকো সম্পোেেোর আগ্রহ আপেোর রোকসত পোসর)। শুরু 
করোর রেষ্য একটো িব্দ মবসে চেে, মে�ে সকৃতটিিীল। কোে্তোব্লকো পোতোর �োঝখোসের প্রর� লোল আয়তসক্সত্ িব্দচট ব্লখুে। 

তোরপর শ্িক্োর্ীসের ব্রজ্োসো করুে —ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অর্সে সকৃতটিিীলতোর এই েক্তোচট কীভোসব অবেোে রোখসত পোসর? মকোে লক্ষ্য বো লক্ষ্য�োলোর 
উপর সবসিসয় মবশ্ি প্রভোব ম�লসত পোরসব? শ্িক্োর্ীসেরসক তোসের �তো�ত ও অবস্োসের েষ্যোেষ্যতো প্রততপোেে করসত উৎসোশ্হত করুে। মরেণীকক্ 
মরসক কতগুসলো প্রতিোবেো গ্রহণ কসর সকৃতটিিীল িব্দচট মরসক বোেোইককৃ ত লক্ষ্যগুসলোর �স্ষ্য সংসেো� েো� মটসে মটসে সংেুতি কসর শ্েে। 

এরপর শ্িক্োর্ীরো লক্ষ্য�োলো অর্সে তোসের শ্বসবিেোয় গুরুত্বপূণ্ অপরোপর েক্তোস�ূহ পমরমিষ্ট ৩ -এর তোব্লকো মরসক মবসে চেসয় মসগুসলো মে মে 
লসক্ষ্যর উপর সবসিসয় মবশ্ি প্রভোব ম�লসত পোসর বসল তোরো �সে কসর মসসসবর সোসর সংেুতি কসর বোশ্ক কোে্তোব্লকো পূরণ করসত পোরসব। 

এই কোে্রি� িলোকোসল পুসরো মরেণীকসক্র শ্িক্োর্ীসের �োসঝ�োসঝ রোশ্�সয় ব্রজ্োসো করুে মকোে মকোে েক্তোসক তোরো সবসিসয় গুরুত্বপূণ্ 
শ্হসসসব চিশ্নিত কসরসে। মকোসেো শ্বসিে লসক্ষ্যর রেষ্য মকে তোরো মকোসেো েক্তো বোেোই কসরসে তোও শ্িক্োর্ীসের ব্রজ্োসো করুে। 

টীো: এখাতন গোতনা মঠে বা ভুল উত্ততরর সতু�া� নাই। গেননা োরা েী িতন েতর শুধু োই জানতে িাওয়া হতছে।  
মেছু মেছু েক্ষো সবগুতলা লতক্ষ্যর জন্যও রোসনগিে হতে পাতর।

ি্যাতলঞ্জ: শ্িক্োর্ীসের ব্রজ্োসো করুে ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অর্সে সহোয়তোর রেষ্য েোেো রক� �োেসুের শ্বতভন্ন ্রসের েক্তো, আগ্রহ ও জ্োে রোকো মকে গুরুত্বপূণ্?  
েচুেয়োসত স�সষ্যোগুসলো মে�ে বষ্যোপক ও তভন্ন প্রকোসরর, মত�চে অসেক মক্সত্ একক মকোসেো স�ো্োে পোওয়ো েোয় েো। 

্োপ ৪: চের চের সম্োবেোর বোতিবোয়ে ১০
শ্�চেট

এই ্োসপ এসস শ্িক্োর্ীরো তোসের চের চের েক্তো চিশ্নিত করসব। চে্ব্লশ্খত প্রশ্োবলীর রবোব মেওয়োর রেষ্য ভোবসত শ্িক্োর্ীসের শ্কেুটো স�য় শ্েে। ভোবেোর মখোরোক মপসত 
তোরো মকোসেো সঙ্ীর সোসর িলোপরো�ি্ করসত িোইসত পোসর। 

১. মতো�োর �স্ষ্য এ�ে কী আসে েো মতো�োসক অেেষ্য কসরসে?
২. মতো�োর �স্ষ্য মকোে শ্েসকর উপশ্স্ততর �সল �সে হয় ম�োলরক্ক হওয়োর সো�র্ষ্য মতো�োর আসে? 
৩. মতো�োর �স্ষ্য মকোে মকোে েক্তো বো ববশ্িটিষ্য শ্বেষ্য�োে মেগুসলোর আসরো শ্বকোি ঘচটসয় তুশ্� একরে ম�োলরক্ক হসয় উঠসত পোর? 
৪. বে হসয় তুশ্� মক�ে �োেেু হসত িোও?

শ্িক্োর্ীসের এসব শ্বেসয় চিন্তো করসত এবং েত মবশ্ি সম্ব িব্দ মবসে চেসত উৎসোশ্হত করুে। শ্িক্োর্ীসের কোসে এটো স্পটি করো েরকোর মে িোরীশ্রক হোবভোসবর উপর তভততি 
কসর তোরো িব্দগুসলো মবসে চেসব েো, বরং মসগুসলোই মবসে চেসব েো তোসের ববশ্িটিষ্য, েক্তো ও জ্োসের পশ্রিয়বোহী। ইচঙ্তস্বরূপ আপচে পমরমিষ্ট ৩-এ উসলেশ্খত িব্দ�োলোর 
সহোয় চেসত পোসরে। 



4 গ�োলরক্ষক হিসেসে গ�োমোর েম্োেনোর েোস্তেোয়ন

্োপ ৫: ম�োলশ্কপোর মপোসট্্ট বতশ্র করো ১০
শ্�চেট

তোরপর ম�োলশ্কপোর শ্� অষ্যোপচট মেখোে। বুতঝসয় বলেু মে, শ্িক্োর্ীসের এ�ে ততেটো িব্দ বোেোই করসত হসব মেগুসলো ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর শ্বেসয় তোসের সচরিয়তোর স�সয় 
তোসের সবসিসয় উপকোসর আসসব বসল তোরো �সে কসর। এই সসুেোস� বুতঝসয় বলেু মে, প্রততচট �োেেু তভন্ন রকস�র তো স্বীকোর করো আর ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অর্ে করসত হসল 
তোসের তভন্ন তভন্ন আগ্রহ ও আকোঙ্কো রোকোটো েরকোশ্র। ম�োলরক্সকর প্রততককৃ ততর শ্কেু ে�ুেো মেখোসত পোসরে: http://perfectdaylondon.com/projects/goalkeepers/

শ্িক্োর্ীরো চেসরসের একচট েশ্ব ম�োলশ্কপোর অষ্যোপ ওসয়বসোইসট আপসলোড কসর, তোসের প্রততককৃ তত রং ও িসব্দর 
�ো্ষ্যস� পোরসসোেোলোইর করসত পোসর। (সমূ্পণ্ চেসে্শ্িকোর রেষ্য মেখুে পমরমিষ্ট ৪)। 

আসরো মবশ্ি �োেেু েোসত ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো সম্পসক্ রোেসত পোসর মসরেষ্য শ্িক্োর্ীরো তোসের ম�োলরক্ক প্রততককৃ তত কী কী ভোসব কোসর লোশ্�সয় সহোয়তো করসত 
পোসর, তো চেসয় শ্িক্োর্ীসের ভোবোর িষ্যোসলঞ্জ েুসে শ্েে। ২০১৭ সোসল চেউইয়সক্ প্রর� ম�োলরক্কসের রেষ্য শ্বসিে অেষু্োে আস�র ম�োলরক্ক প্রততককৃ ততগুসলো 
বষ্যবহোর কসর কীভোসব প্রেরি্ত হসয়সে তোর উেোহরণ শ্িক্োর্ীসের মেখোে। শ্িক্োর্ীরো শ্ক তোসের চেরস্ব ম�োলরক্ক প্রিোরোতভেোে সকৃতটি করসত পোরসব?

মবেল্প: কষ্যোস�রো ম�োে/কষ্যোস�রো সহরলভষ্য েো হসল আয়েোর বষ্যবস্ো করুে এবং শ্িক্োর্ীসের বলেু তোরো মেে তোসের চেসরসের েশ্ব আঁসক/রং কসর অরবো মকোলোর বতশ্র 
কসর। মসই েশ্ব কোসর লোশ্�সয় এবং ততেটো প্রোসচঙ্ক িব্দ মবসে চেসয় তোরো তখে একচট ম�োলরক্ক প্রততককৃ তত বতশ্র করসত পোরসব। (মেখুে পশ্রশ্িটি ৫-এ ম�োলশ্কপোর মপোসট্্ট 
মট�সলেইট). ম�োলরক্ক প্রততককৃ ততগুসলোসক তখে মকোসেো মরেণীকক্ অরবো শ্বেষ্যোলয় প্রেি্েী আকোসর মেখোসেো মেসত পোসর। আর মকোরোয় মেখোসেো মেসত পোসর তো চেসয় 
শ্িক্োর্ীর ভোবোর িষ্যোসলঞ্জ েুসে শ্েে। তোসের ম�োলরক্ক প্রততককৃ ততগুসলো মকোরোয় প্রেরি্ত হসল আসরো মবশ্ি �োেেুসক ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর বষ্যোপোসর অবশ্হত করো সহর হসব?

্োপ ৬: তুশ্� প্রস্তুত — এখে তোহসল প্রর� সচরিয়তো মেখোও! ১০
শ্�চেট

ম�োলরক্ক হসয় উঠোর রেষ্য শ্িক্োর্ীসের মেসব েক্তো ও জ্োে ইতত�স্ষ্য রসয়সে তো একবোর শ্িক্োর্ীরো চিশ্নিত করসলতখে তোরো ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অর্সের রেষ্য সচরিয় হসত 
প্রস্তুত! মরেণীকসক্ আসলোিেোর রেষ্য শ্িক্োর্ীসের চে্ব্লশ্খত প্রশ্োবলী ব্রজ্োসো করুে:
•  ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর রেষ্য আরই তুশ্� কী কোর শুরু করসত পোর? 
•  পুসরো মরেণী শ্�সল ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর রেষ্য মতো�রো কী করসত িোও? 
•  ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো শ্বেসয় মতো�োসের কী কী প্রশ্ আসে? 

আরই কীভোসব শুরু করসত পোর মস বষ্যোপোসর অেসুপ্ররণোর রেষ্য ওয়োর্্’স লোসর্স্ট মলসে পোট্ ৩ অষ্যোচেস�িেচট মেখ https://vimeo.com/267433877! 

মতো�োসের ম�োলরক্ক প্রততককৃ ততগুসলো অেগু্রহ কসর আ�োসের সোসর মিয়োর কর! মতো�োর শ্িক্ো আ�োসের ইন্োরঅষ্যোকচটভ �ষ্যোসপর সোসর েুতি কসর হোরোর হোরোর েুবো 
ম�োলরক্কসের সোসর সোশ্�ল হও। আ�োসেরসক টুইট করসত পোর @TheWorldsLesson, ম�ইসবুসক শ্েসত পোর @TheWorldsLargestLesson, ইন্সটোগ্রোস�  
@TheWorldsLesson অরবো ইস�ইল করসত পোর এই শ্ঠকোেোয়lesson@project-everyone.org

সম্প্রসারন ো�্গরিি:
•  বৈি্বশ্ক লক্ে্ে�োত্রোর উপর কীভোবস পেক্েসপ েশ্তস হবস সস ব্েোপোরস 

অেুপ্রসরণোর রে্ে ওয়োর্ল্ড’স লোর্রসস্ট লসসে ওয়সবসোইটস http://
worldslargestlesson.globalgoals.org/bn রোকো আ�োেসর স্টুডসে্ট 
অ্েোকিে ট্েোবটশ্ িশ্ক্েোর্রীেসর েসখোে। 

•  স্োেীয় স�োর বো কশ্�উচেচটসত পশ্রবত্ে আেয়সে সহোয়তোর রেষ্য একচট 
কশ্�উচেচট অষ্যোকিে প্রসরক্ট বতশ্র করুে: http://worldslargestlesson.
globalgoals.org/student-led-change-projects/

•  অতীসতর কসয়করে শ্বখষ্যোত বষ্যততিসের চেসয় বতশ্র এই স্বল্পৈেঘ্ষ্য িলচ্চিত্চট মেখুে 
(তভশ্�ও ব্লংক https://vimeo.com/268764152, ইউচটউব ব্লংক https://
www.youtube.com/watch?v=lf4jpEhRubs&feature=youtu.be) -  
লক্েীয় মে, এই িলচ্চিত্চট শু্ু�োত্ ইংসরব্র ভোেোয় লভষ্য)। শ্িক্োর্ীসের 
চে্ব্লশ্খত প্রশ্োবলী ব্রজ্োসো করুে: তভচডওসত মেখোসেো �োেেুগুসলো আরও মবঁসি 
রোকসল তোরো শ্ক ম�োলরক্ক হসতো? মকোে মকোে লসক্ষ্যর রেষ্য তোরো েোঁেোসতো বসল 
�সে কর? এসব �োেসুের মকোে শ্েকচটর রেষ্য �সে হয় তোরো ম�োলরক্ক? মেসব 
অেবেষ্য কীরত্ তোরো �সেসেে তো অর্ে করসত শ্�সয় কী কী িোশ্রচত্ক ববশ্িটিষ্য 
তোসের মেখোসত হসয়সে? এটো বোসোর কোর শ্হসসসব মেওয়ো মেসত পোসর শ্কংবো 
শ্বখষ্যোত ঐততহোতসক িশ্রসত্র উপর মকোসেো ইততহোস প্রকসল্পর সিূেো শ্হসসসব কোর 
করসত পোসর।  

•  শ্িক্োর্ীসের চের মেসির আসরো এ�ে শ্কেু বষ্যততির বষ্যোপোসর �সবেণো করসত বলেু 
েোসেরসক ম�োলরক্ক বসল অশ্বশ্হত করো উচিত বসল তোরো �সে কসর। তোসেরসক 
মকে ম�োলরক্ক বলো উচিত তো সশ্বতিোসর বষ্যোখষ্যো কসর একটু মেোট মলখো বতশ্র 
করসত শ্িক্োর্ীসের বলেু। এসব বষ্যততির কোে মরসক শ্িক্োর্ীরো কী শ্িখসত পোসর? 
আপেোর শ্বেষ্যোলসয় তোসেরসক করো বলসত আ�ন্ত্রণ রোেোসেো মেসত পোসর? শ্কংবো 
তোরো শ্ক েুবোসেরসক সচরিয় হওয়োর রেষ্য উদ্দু্ করসত সহোয়তো করসত পোসর?

•  মে মকউই ম�োলরক্ক প্রততককৃ তত বতশ্র করসত পোসর! ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর 
��্করো েচেসয় মেওয়োর রেষ্য শ্িক্োর্ীসের উৎসোশ্হত করুে তোরো েোসত 
এটো তোসের শ্পতো�োতো, পশ্রবোর ও বনু্পশ্ররসের সোসর মিয়োর কসর। 

•  ম�োলরক্কসের বোরে্ক এই অেষু্োসের (https://www.globalgoals.org/
goalkeepers) বষ্যোপোসর শ্িক্োর্ীসের মখোঁরখবর ও �সবেণো করসত বলেু। 
পবূ্বত্ী বেসর অততশ্র ও অংিগ্রহণকোরী কোরো চেল? লক্ষ্য�োত্ো অর্সের 
রেষ্য তোরো পেসক্প চেসয়চেল? ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অর্সের রেষ্য এই ্রসের 
উেেোপে�ূলক অেষু্োে আসয়োরে মকে গুরুত্বপণ্ূ?

http://perfectdaylondon.com/projects/goalkeepers/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
mailto:lesson%40project-everyone.org?subject=
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/bn/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/bn/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/student-led-change-projects/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/student-led-change-projects/
https://vimeo.com/268764152
http://www.youtube.com/watch?v=lf4jpEhRubs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=lf4jpEhRubs&feature=youtu.be
https://www.globalgoals.org/goalkeepers
https://www.globalgoals.org/goalkeepers
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গিিমর বান্া 
িালাওনয়র অমধবাসী

বোলষ্যশ্ববোহ অবসোসের রেষ্য ম��শ্র অক্োন্তভোসব তৎপরতো 
িোব্লসয় েোসছেে। ম��শ্র অল্পবয়সস শ্বসয় করসত অস্বীককৃ তত 
রোচেসয়চেসলে। আর তোরপর গ্রো�প্র্োেসের সম্পকৃতি কসর 
এ�ে উপশ্বশ্্ বতশ্রসত ভূশ্�কো মরসখসেে েো অল্পবয়সী 
ম�সয়সের শ্ববোহ মঠকোসত সহোয়ক। তোর কোসরর �সল কতকৃ্ পক্ 
�োলোওচয়সত শ্বসয়র আইে�ত বয়স ১৮ বেসর উন্নীত কসরসে। 
 
ম��শ্রর কোর সম্পসক্ আসরো রোেসত শ্ক্ক করুে এখোসে.

১. ববমবিে লক্ষ্যিাত্রার ব্যাপাতর োজ েরার গক্ষতত্র আপনার অনতুরেরণা েী?
আসসল, শ্বসিেত ম�সয়সের রেষ্য পকৃশ্রবীর অেষ্যত� �শ্রব এক মেসি মবসে উঠো সহর েয়। আ�রো মবসে উশ্ঠ এ�ে পশ্রসবসি মেখোসে বোেোইসয়র সসুেো� অতত ে�েষ্য অরবো 
এসকবোসরই েোই, আর রীবসে সসুেো�ও ক�। অতষ্যন্ত েঃুসখর শ্বেয় হসলো, �োেসুের মে ম�ৌব্লক �োেবোশ্্কোর আসে েোর সরুক্ো করো েরকোর তো েো মরসেই তোরো মবসে উসঠ। 
সবসিসয় ��্োব্ন্তক বষ্যোপোর হসলো েখে মেখলো� আ�োর সোসরর অল্পবয়সী ম�সয়রো তোসের অশ্্কোর ভূলতুঠিত হওয়ো সস্বেও, শ্কংবো রীবসে মে িষ্যোসলসঞ্জর �ুসখ পেসে তো 
চেসয়ও চেসরর রেষ্য সরব হসছে েো। শ্িক্ো অেষ্যত� �োেবোশ্্কোর, অরি মবশ্িরভো� ম�সয়রো তো পোয় েো। েখে মেখলো� আ�োর চেসরর পশ্রবোসর, বনু্বোন্বসের �স্ষ্য এবং 
আ�োর স�োসর বোলষ্যশ্ববোহ ঘটসে, তো তখে এশ্�সয় আসোর তসদ্োন্ত চেলো�। বোলষ্যশ্ববোহ একচট অেষ্যত� শ্বধ্ংসী ঐততহ্য, েো শ্বপুল সংখষ্যক ম�সয়র রীবসে প্রভোব ম�লসে, 
েোরো অেষ্যরোয় উৎপোেেিীল েো�শ্রক হসয় উঠসত পোরসতো। আ�োর �সে হসলো ম�সয়সেরসক শ্বেষ্যোলসয় পেোসিোেোর এবং সো�োব্রক, রোরৈেততক ও অর্ৈেততক ক�্কোসণ্ড 
অংিগ্রহসণর স�সসুেো� মেওয়োর এখেই স�য়। 
 
২. োজ িাললতয় �াওয়ার গক্ষতত্র আপনার গরেরণা েী?
কোর অবষ্যোহত রোখোর মক্সত্ আ�োসক মপ্ররণো মরো�োয় মে অগ্র�তত আ�রো ঘটোচ্ছে তো। ম�সয়রো তোসের িষ্যোসলঞ্জ অততরি� কসর এশ্�সয় েোসছে এবং শ্স্তোবস্োসক িষ্যোসলঞ্জ 
রোেোসছে। ম�সয়রো চেসরসের রেষ্য েোঁেোসছে আর তো আ�োসের স�োরসক বেসল শ্েসছে। তোরো মেতকৃত্ব শ্েসত এশ্�সয় আসসত, হসয় উঠসে পশ্রবত্সের পশ্রককৃ ত। তোরো চেসরসের 
অশ্্কোসরর রেষ্য েোঁেোসছে। এখোে মরসক মেখো েোসছে ব্লঙ্ীয় স�তো (লক্ষ্য ৫) অর্েসেো�ষ্য লক্ষ্য।  

৩. ববমবিে লক্ষ্যিাত্রা অজ্গ তন সহায়োর জন্য �ুবারা গেন গুরুত্বপণূ্গ বতল আপনার িতন হয়? 
প্রততচট লসক্ষ্যর সী�োবদ্তোর দ্োরো েুবোরো �ূলত প্রভোশ্বত হয়। সতুরোং েচুেয়োর মেসকোসেো প্রোসন্তর মকোসেো ক�্কোণ্ড েশ্ে তোসের রীবেসক প্রভোশ্বত কসর তোসত েুবোসের সম্পকৃতি 
হওয়ো গুরুত্বপূণ্। েুবোসের েোেো ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্ো অরর্ত হসব েো। ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর সোব্ব্ক বকৃহেোর্ক উসদেিষ্য হসলো মকউ মেে মপেসে পসে েো রোসক। সবশ্কেুসত েুবোসের 
অংিগ্রহণ রোকসত হসব েোসত আ�রো পরবত্ী প্ররসমের রেষ্য একচট মটকসই তভত �সে শ্েসত পোশ্র। 

৪. গ�ালরক্ষে হওয়ার অে্গ আপনার োতছ েী?
ম�োলরক্ক হওয়োর �োসে মকোসেো সো�োব্রক স�সষ্যো মেখসত পোরো এবং কী করসত হসব তো রোেো এবং উপেুতি বষ্যবস্ো মেওয়োর মক্সত্ মেতকৃত্ব মেওয়ো, আর তভন্নভোসব ভোবসত শুরু 
করো এবং চেসর শ্ববিোস করো মে পশ্রবত্ে আসসবই। আর ম�োলরক্ক হসত হসল কোসরো অতত�োেশ্বক িততি রোকসত হয় েো, প্রসতষ্যসকই ম�োলরক্ক হসত পোসর, মকবল�োত্ মকোসেো 
একচট ববশ্বিক লক্ষ্য মবসে চেসয় মসই মক্সত্ অগ্র�ততর রেষ্য সসিটি হসলই িসল। প্রিণ্ড আসব�, ইছেোিততি ও উেষ্য� রোকসল পশ্রবত্ে আসস। 

https://memorybanda.blogspot.co.uk/
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এনেমুবসস উনিয়া ও হাতয়ল ওয়ারতটিবা�্গ, 
�ুক্তরাতজ্যর অমধবাসী 

এেে ুও হোসয়ল শ্�সল প্রততষ্ো কসরেওয়োড্ অে েষ্য কোব ্েোস�র একচট সোংস্কৃ ততক 
অন্তেকৃ্ তটি সংস্ো েো েবুোসের �ল্প, পশ্রিয় ও সংস্কৃ তত মবোঝোর রেষ্য চেসবশ্েত। 
েচুেয়োবষ্যোপী েোেো রেস�োষ্ঠীর �োেসুের বষ্যোপোসর প্রিব্লত ভুল ও �ৎবো্ো 
্োরণোস�হূ েোিোই কসর মেখসত িোে এেে ুও হোসয়ল। আর একোসর ওয়োড্ 
অে েষ্য কোবস্ক একট হোততয়োর শ্হসসসব �সে তুসলসেে। এই �ঞ্চচটর �ো্ষ্যস� 
�োেসুেরো তোসের �ল্প অেষ্যসের সোসর ভো�োভোশ্� করসত পোসর আবোর অসেষ্যর 
�ল্প শুেসত পোসর। অেষ্যশ্েসক তোরো অন্তেকৃ্ তটি ও চডব্রটোল মেো�োসেোস�র �ো্ষ্যস� 
েবুো সংস্কৃ ততসত শ্বতভন্ন ব্োন্ড ও বষ্যবসোয় প্রততষ্োসের রেষ্য একচট রোয়�ো কসর 
শ্েসত সহোয়তো করসেে। মসই সোসর সকৃতটিিীলতোর র�ত মরসক রোেো ও মসখোসে 
মেটওয়োক্ বতশ্রসত েুবোসের সসুেো� বতশ্র কসর শ্েসছেে। 

১. ববমবিে লক্ষ্যিাত্রার ব্যাপাতর োজ েরার গক্ষতত্র আপনাতের অনতুরেরণা েী? 
আ�রো েরুেই সোংস্কৃ ততক ও রোতত�ত ববচিত্পূণ্ লন্ডে ে�সর মবসে উঠোর সসুেো� পোই। েখে আ�রো �ষ্যোেসিটিোসর শ্ববিশ্বেষ্যোলসয় পেসত েোই, দ্রুতই আ�রো বুঝসত 
পোশ্র এই মবসে উঠো সস্বেও তখেও আ�োসের েচুেয়ো সম্পচ্ক্ত অতভজ্তো অসেকটোই সংকীণ্। শ্বতভন্ন সংস্কৃ তত ও পশ্রিয় েো শ্�সল সকৃতটি হসয়সে ববচিত্পূণ্ েচুেয়ো তোসের 
সম্পক্ অল্পই রোচে। আ�রো অেভুব করলো� মে শ্ববিশ্বেষ্যোলয় কষ্যোম্পোসসর আসিপোসির েোেো রক� �োেসুের �ল্প অসবেেসণর একটো �ঞ্চ বতশ্রর সসুেো� আসে, আর েখে 
আ�রো পোি কসর মবর হলো� তখে এটোসক শ্ববিশ্বেষ্যোলয় ও �ষ্যোেসিটিোসরর �চণ্ডর বোইসর চেসয় মেসত িোইলো�। প্রকোিষ্য ও ম�োপে েোেো ্রসণর ববে�ষ্য চেসররো মেসখ মেসখ 
আ�রো মরসেচে তভন্ন সংস্কৃ ততসক েো বুঝসত পোরোর মেততবোিক প্রভোব সম্পসক্ এবং এখে মে মকোসেো স�সয়র মরসক মবশ্ি কসর আ�রো িোই এসব �োেতসকতোর প্রি�ে। 

২. োজ িাললতয় �াওয়ার গক্ষতত্র আপনার গরেরণা েী?
তভচডওর বষ্যবহোসরর �সল আ�রো ববশ্বিক�োত্োয় �োেেুসক প্রভোশ্বত করসত মপসরচে। আ�োসের বতশ্র তভচডও শ্বসবির িোর মকোণো মরসকই মেখো ও মিয়োর হসয়সে। 
উেোহরণ শ্হসসসব বব্ল আ�োসের বতশ্র এক তভচডওর করো। মহোয়োট আই ওয়োরন্ টট ইে সু্ল েোস�র তভচডওচট ভোইরোল হয়। এই তভচডওসত মেখো েোয় শ্বেষ্যোলসয় 
ককৃ ষ্োঙ্সের ইততহোস পেোসেোর শ্বেসয় এক কসলর শ্িক্োর্ী তোর শ্িক্কসক িষ্যোসলঞ্জ করসে। এই তভচডও শ্বতভন্ন সো�োব্রক লেষ্যোট�স�্ ৪০ শ্�ব্লয়ে বোসরর মবশ্ি মেখো 
হসয়সে। আ�রো মলসসোসরো মরসক লইুব্রয়োেো পে্ন্ত েোেো রোয়�ো মরসক এখেও ইস�ইল পোই, মেখোসে এই তভচডওর �সল বষ্যততি, শ্বেষ্যোলয়, পশ্রবোর ও স�োসরর 
উপর ইততবোিক প্রভোব পেোর করো তোরো রোেোয়। আ�োসের েরুসেরই েোইসরশ্রয়ো ও ঘোেোয় পশ্রবোসরর সেসষ্য আসে। মসখোে মরসক তোরো মহোয়োটসঅষ্যোসপ 
আ�োসেরসক এই তভচডও পোশ্ঠসয়সে েো মরসে মে আ�রোই এই তভচডও বতশ্র কসরচে! এ�ে প্রততচরিয়ো আ�োসের কোর অবষ্যোহত রোখসত উদ্দু্ কসর। 

৩. ববমবিে লক্ষ্যিাত্রা অজ্গ তন সহায়োর জন্য �ুবারা গেন গুরুত্বপণূ্গ বতল আপনার িতন হয়? 
মেসকোসেো স�সয়র মরসক এখে েচুেয়োসত েুবোসের সংখষ্যো মবশ্ি (১০ মরসক ২৪ বের বয়সী �োেসুের সংখষ্যো এখে প্রোয় ২০০ মকোচট)। এর �োসে 
হসলো, তোসের সোসর সম্পকৃতি হওয়োসক শু্ু�োত্ গুরুত্বপূণ্ শ্হসসসব মেখোটোই িলসব েো, বরং লক্ষ্য�োত্ো অর্সের েোত্োপসর এটো পূব্িত্ হওয়ো 
উচিত। েুবোরো প্রোয়িই েতুে প্রবণতো সো�সে আসে, আ�োসের শ্পতো�োতোসের আস� আ�রো মহোয়োটসঅষ্যোপ ও ম�ইসবুক মপসয়চে, আ�রো তোসের 
শ্িশ্খসয়চে কী কসর এগুসলোর বষ্যবহোর করসত হয়। সতুরোং, ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর সোসর েুবোসের সম্পকৃতি করোর প্রভোব হসব সেুরুপ্রসোরী। 

৪. গ�ালরক্ষে হওয়ার অে্গ আপনার োতছ েী?
ম�োলরক্ক হওয়োর �োসে হসলো চেতষ্য মসই বো্ষ্যবো্কতোর করো �সে করো মে, আ�োসেরসক এই স�োরটোসক সহোয়তো করসত হসব েোসত এ�ে পশ্রসবি সকৃতটি হয় মেখোসে 
আ�রো সবোই এসক অপসরর সোসর পোিোপোশ্ি একসত্ বসবোস করসত পোশ্র। স��েো অেষ্যোেষ্য ম�োলরক্ক শ্�সল মে কশ্�উচেচট বতশ্র হয় তো আ�োসের স�শ্বেত সহসেোশ্�তোর 
তভততিসত কোর করোর সসুেো� মেয় আর �সল ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর উচিোকোঙ্কী লসক্ষ্যর সো�সে েোঁচেসয় শ্বহ্বল হসত হয় েো। এগুসলো অর্েসেো�ষ্য আর এসবই অরর্ত হসব। 
 

https://wordonthecurb.co.uk/
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পমরমিষ্ট ২: মবসভন্ন ববমবিে লতক্ষ্যর িতধ্য সংত�া� স্াপন
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পমরমিষ্ট ৩: গ�ালমেপার অ্যাতপর িব্দোললো

ববশ্বিক লক্ষ্য�োত্োর বষ্যোপোসর রোেোর �ো্ষ্যস� মেসব েক্তো প্রকোশ্িত হসয়সে তো সবুজ রসের িসব্দ বরণ্ত। নীল রেসয়র িব্দগুসলো হসলো তোই মেগুসলো শ্িক্োর্ীরো হয়সতো চিশ্নিত 
করসব, মে�েটো ম�োলশ্কপোর অষ্যোসপ আসে। শ্িক্োর্ীরো তোসের ম�োলরক্ক প্রততককৃ ততর রেষ্য মেসকোসেো ততেচট িব্দ মবসে চেসত পোরসব। 

১. সাহসী
২. �ত্নবান
৩. সসৃষ্টিীল
৪. অনসুলধিৎসু
৫. েঢ়ৃরেসেজ্ঞ
৬. উৎসাহী
৭. খুমি
৮. উপোরী
৯. েল্পনারেবণ
১০. েয়ালু
১১. অন�ুািী
১২. রোতণাছেল
১৩. বললষ্ঠ
১৪. নিন্ািীল
১৫. মববিস্ত
১৬. সনরিয় েি্গী
১৭. অসভ�াত্রী
১৮. মিল্পী
১৯. রিীড়ামবে

২০. ভাই
২১. রেিার অসভ�ানোরী
২২. পমরবে্গ তনর পমেেৃৎ
২৩. নেিাোর
২৪. স্বপ্নবাজ
২৫. উতে্যাক্তা
২৬. পমরতবিবােী
২৭. বধুি
২৮. উদ্াবে
২৯. গনো
৩০. �ণণেমবে
৩১. সং�ীেোর
৩২. আিাবােী 
৩৩. মবজ্ঞানী
৩৪. গবান 
৩৫. আখ্যানোর
৩৬. মিক্ষাে্গী 
৩৭. স্বপ্নদ্রষ্টা
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পমরমিষ্ট ৪: গ�ালমেপার অ্যাপ ব্যবহাতরর ননতে্গ মিো

১.  একচট মসলচ� েোও অরবো মতো�োর েশ্ব তুসল মেওয়োর রেষ্য মকোসেো বনু্সক বসলো। মতো�োর �ুখ েোসত স্পটি মেখো েোয় আর �ুসখ 
হোতস মলস� রোসক তো চেশ্চিত কসরো! েশ্বটো হসত হসব মতো�োর �ুসখর মক্োর-আপ, আর তোই এসত মতো�োর িরীর রোকোর েরকোর 
েোই। মতো�োর মডস্টসপ এটো মসইভ কসর রোখ।  

২. ম�োলশ্কপোর অষ্যোসপ েোও: http://wllgoalkeeperme.globalgoals.org/

৩. মতো�োর েশ্ব আপসলোড করসত কষ্যোস�রো আইকসে শ্ক্ক কর।

৪.  মতো�োর মপোসট্্টগুসলোসত �রর্�োচ�ক পশ্রবত্ে আেসত প্রততচট ইস�রবসসের উপরভোস� ডোে মকোসণ রোকো 
আইকেগুসলো কোসর লো�োও। এ আইকসে শ্ক্ক কসর তুশ্� উপেুতি িব্দ�োলো মবসে চেসব, রেতুব্ল শ্েসয় মটসেসটর 
রে বেলোসব আর অ্্-ভরোট বকৃতি হল মেখোসে মতো�োর আসলোকচিসত্র রসের-আভো মবসে চেসব। 

৫.  মতো�োর ম�োলশ্কপোর মপোসট্্ট মসইভ করোর পূসব্ ম�োলশ্কপোর অষ্যোসপর িত্োবলী পসে মেওয়ো চেশ্চিত করসব।

৬.  মতো�োর মপোসট্্ট মসইভ করোর মক্সত্ েচুট উপোয় আসে: েীল মসইভ বোটসে শ্ক্ক করসল স্বয়ংচরিয়ভোসব েশ্বটো মতো�োর কম্ম্পউটোসর 
ডোউেসলোড হসব। অরবো মসইভ টু �ষ্যোলোশ্র বোটসে শ্ক্ক করসল মতো�োর ম�োলশ্কপোর মপোসট্্টটো মতো�োর কম্ম্পউটোসর মসইভ ও 
ডোউেসলোড হওয়োর পোিোপোশ্ি পোবব্লক �ষ্যোলোশ্র লেষ্যোট�স�্ও মিয়োর হসব। 

৭.  তখে অেগু্রহ কসর মতো�োর ম�োলশ্কপোর মপোসট্্টচট সো�োব্রক মেো�োসেো��ো্ষ্যস� মিয়োর কর। টুইটোর অরবো ইন্সটোগ্রোস� বষ্যবহোর 
করসল @TheWorldsLesson অরবো ম�ইসবুসক @TheWorldsLargestLesson আর মসইসোসর #WorldsLargestLesson 
বষ্যবহোর কর অরবো আ�োসের কোসে তো ইস�ইসল পোঠোও lesson@project-everyone.org শ্ঠকোেোয়।

http://wllgoalkeeperme.globalgoals.org/
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/06/goalkeeper-privacy1-1.pdf
http://lesson@project-everyone.org
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পমরমিষ্ট ৪: গ�ালমেপার গপাতট্্গ ট গটিতলেইট

ননতে্গ মিো
• মকোসেো আয়েো অরবো আসলোকচিত্ বষ্যবহোর কসর মতো�োর মপোসট্্ট আঁক অরবো বতশ্র কর
• মকে তুশ্� ম�োলরক্ক তো সবসিসয় ভোলভোসব তুসল ্সর এ�ে ততেচট িব্দ মবসে েোও
• মতো�োর ম�োলশ্কপোর মপোসট্্ট অেষ্যসের সোসর মিয়োর কর!

আমার গ�ালকিপার গপার্ট্রেট

গ�ালকিপার

In partnership with


