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এক নজরর 

ধিখন লক্ষ্য  

ণেগত শ্রেণিগুমিামত ণিিার্থীরা একটি স ামের সিসয হওয়ার  ামন কী তা েুমেমে, শ্রসই 

স ামের কিযামি তারা কী উপাময় অেিান রাখমত পামর তা শ্রেমনমে, স ামের  ামে নানা 

বেণিমেযর তাৎপর্ ৃকী তা ণিমখমে এেং শ্রভিামভি ণনণেমৃিমে  ানুমের সামর্থ সংমর্ামগর 

শ্রকৌিি আয়ত্ত কমরমে। ৬ষ্ঠ শ্রেণিমত তারা ণেমিেিী িতটষ্টমকাি শ্রর্থমক স ামের নানা তত্ত্ব 

ণেিার করমে এেং অণিকার, অস তা, ি তার শ্রিৌরাত্ম্য ও সা াজেক নযায়ণেিার কীভামে 

তামির েযজিেীেমন ভূণ কা রামখ তা অনুিােন করমে।  

ধিষয়িস্তু  

পাঠ ১ আত্ম্-পণরিয়, অণিকার ও অস তা 

পাঠ ২ স ামে আ ার অেস্থান  

পাঠ ৩ রামে আ ার অেস্থান  

পাঠ ৪ ণেমে আ ার অেস্থান  

পাঠ ৫ ণিন েিমির ডাক  

ধিখন ফল 

● ণিিার্থীরা তামির ও অনযানযমির অণিকামরর নানা ণিক সম্পমক ৃোনমে।  

● ণিিার্থীরা তামির অণিকারমক অগ্রসর কমর এ ন ঐণতহাণসক, সা াজেক ো 

সাংস্কত ণতক প্রভােকস ূহ ণিণিত করমে। 

● ণিিার্থীরা তামির ও অনযানয  ানুমের পণরিয়, অণিকার ও অণভজ্ঞতার তারত য 

কীভামে ঘমি তা অনুিােন করমে এেং ণনমেমির েীেমন অস তা ণনরসমন 

পিমিপ ণনমে। 



 

 

শ্রেধণ- ৬ষ্ঠ ; পাঠ- ১ 

“িযক্তিগত পধরচয়, অধিকার ও অসমতা” 

সময়সীমা: ৬০ ণ ণনি 

ধিষয়:  ানণেক ণিিা, স াে 

মানদণ্ড: িাণরিয ণেমিাপ (SDG ১);  ানসম্মত ণিিা (SDG ৪); নারী পুরুমের স তা (SGG ৫); 

অস তা হ্রাস (SDG ১০); র্মর্থাণিত ক  ৃও অর্থনৃনণতক প্রেতজি (SDG ৮); িাণি, নযায়ণেিার ও 

কার্কৃর প্রণতষ্ঠান (SDG ১৬) 

প্রণয়রন: Somoh Supharukchinda (with Alexandra Ball, Deaweh Benson, Heer Shaikh, 

and Nicolas Riveros) 

সারসংরক্ষ্প ও মূলনীধত: 

● আমিািয পাঠ ণিিার্থীমির েযজিগত পণরিয় ও এর গাঠণনক ণিকগুমিা সম্পমক ৃণেমিেি 

ও আমিািনা করমত সাহার্য করমে। এোড়াও তারা ণেমেিনা করমে কীভামে এমক অমনযর 

পণরিময়র  মিয তফাত হয় এেং কীভামে এই পণরিময়র নানা ণিক শ্রর্থমক বেে য সূণিত 

হয় ো কীভামে তা ণনণিৃষ্ট ণকেু  ানুমের েনয সুণেিােনক হয়। 

● আমিািনা ও প্রণতফিমনর সূেপাত ণহমসমে িুইটি প্রিান অনুিীিন িিৃা করা হমে: 

○ প্রর্থ  অনুিীিমন ণিিার্থীরা একটি শ্রখিায় অংিগ্রহি করমে শ্রর্খামন তারা অণভনয় 

কমর শ্রিখামে শ্রর্ একেন  ানুমের অেস্থান কীভামে তার েীেমনর সম্ভােনা ও 

সাফিযমক প্রভাণেত কমর।  

○ ণদ্বতীয় অনুিীিমন ণিিার্থীরা একটি ‘পণরণিণত িক্র' বতণরর  ািযম  এেং তামির 

পণরিময়র গাঠণনক ণিক কীভামে স ামে তামির অেস্থান ও অণিকারমক প্রভাণেত 

কমর তা ণনরূপমির  ািযম  আত্ম্পণরিময়র স্বরূপ উিঘািন করমে। 

ধনরদেিনামলূক লক্ষ্য: 

● জ্ঞান ও দক্ষ্তা: 

○ আত্ম্পণরিয় ও আণি উৎস, অপমরর পণরিয় ও আণি উৎস, সংস্কত ণত কীভামে 

পণরিয় গঠন কমর এেং  ানুমের কাণিক ও  হাোগণতক অেস্থান অনুিােন 

(আত্ম্সমিতনতা)। 

○ সংস্কত ণত, ি  ৃও অণভজ্ঞতার ণভণত্তমত কীভামে  ূিযমোি বতণর হয় তা অনুিােন।  



 

 

○ ণিিার্থীরা ণেিয ান ি তা কাঠাম া অনুসন্ধান করমত ও সুণনণিৃষ্ট বেণেক 

শ্রপ্রিাপমি ণনমেমির অেস্থান সম্পমক ৃসমিতন হমত সি  হমে।  

● ননধতক ও অন্তঃ সাংসৃ্কধতক মরনাভাি: 

○ আত্ম্প্রণতফিন ও সহানুভূণতিীি  ানে ণ র্থজিয়ার ণভত ণহমসমে সাংস্কত ণতক 

বেণিেয ও ণেে সংস্কত ণত সম্পমক ৃপ্রিংসাসূিক, শ্রকৌতূহিী ও েিাপূি ৃ   মনাভাে 

গঠন।  

○ সকি  ানুে ও তামির সম্ভােনার শ্র ৌণিক স তার েযাপামর ণেোস স্থাপন।   

 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য:  

●  ানুমের েযজিগত অণভজ্ঞতা ও শ্রপ্রিাপি এেং তামির সম্ভােনার স ন্বময় তামির পণরিয় 

গমড় ওমঠ।  

● এমক অপমরর শ্রপ্রিাপি ও অণভজ্ঞতায় তারত য র্থামক এেং এসে তারতম যর কারমি 

অস তা সতটষ্ট হমত পামর ও তা ণেমে  ানুমের অণিকামরর  াোয় প্রভাে শ্রফিমত পামর। 

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● শ্রকান শ্রকান ণেেময়র স ন্বময়  ানুমের পণরিয় গমড় ওমঠ ? 

● শ্রর্ সকি ণেণভন্ন ণেেময়র স ন্বময় আ ামির পণরিয় গমড় ওমঠ তা কীভামে আ ামির 

সুমর্াগ প্রাণির সম্ভােনামক প্রভাণেত কমর? 

● এ সকি বেসািতিয ণক নযায়সংগত? শ্রকন ো শ্রকন নয়?  

ধিখন ফল 

এই পাঠ শ্রিমে ণিিার্থীরা- 

● তামির পণরিময়র প্রিান উপািানগুমিা েিনৃা করমত পারমে। 

● তামির ও অপর  ানুমের পণরিময়র গাঠণনক ণেেময়র  মিয কীভামে তারত য ঘমি তা 

েিনৃা করমত পারমে।  

●  ানুমের পণরিয় কীভামে সুমর্াগ প্রাণির সম্ভােনামক প্রভাণেত করমত পামর এেং এর 

ফমি তারা শ্রকান শ্রকান অণিকার শ্রভাগ করমত স র্থ ৃ হমে ো হমে না তা েযাখযা করমত 

পারমে। 

মূলযায়ন (ঐক্তিক িাধির কাজ): ণিিার্থীরা তামির আত্ম্পণরিময়র অনুিীিন সামপমি 

তামির অণভজ্ঞতা ণনময় একটি সংণিি োন ৃাি ণিখমে এেং তামির ো অমনযর পণরিময়র ণভন্নতা 



 

 

কীভামে সুমর্াগ প্রাণির সম্ভােনামক প্রভাণেত কমর তার িুইটি উিাহরি ণিমে। 

কম েিারা: 

● পাঠ পধরধচধত (১ ধমধনট): 

○ আত্ম্পণরিময়র স্বরূপ ও গঠন,  ানুে শ্রভমি পণরিময়র তফাত, সুমর্াগ প্রাণির 

সম্ভােনার উপর পণরিময়র প্রভাে ইতযাণি শ্রোোর িমিয ণিিক পামঠর উমেিয 

েযাখযা করমেন। ণিিার্থীমির এ সকি পণরভাোর অর্থ ৃ োনা না র্থাকমি ণিিক 

পণরিময়র সংজ্ঞার্থ ৃ ণহমসমে েিমত পামরন “ণনমেমক েিনৃা করার পিণত”। 

● অসমতা সংধিষ্ট কার্ েক্রম পধরচালনা (৯ ধমধনট): 

○ ণিিার্থীরা শ্রেণিকমি প্রমেি করমে ও আসন গ্রহি করমে। প্রণতটি আসমন এক 

িুকমরা শ্রিা ড়ামনা কাগে রাখা র্থাকমে। 

○ ণিিক ণিিার্থীমিরমক েিমেন শ্রর্ তামির একটি পুরস্কার শ্রেতার সুমর্াগ আমে। 

পুরস্কার জেতমত হমি তামিরমক অেিযই র্ার র্ার আসমন েমস কাগমের 

িুকমরাটি শ্রেণিকমির সা মন রাখা একটি  য়িার েুণড়মত েুুঁমড় শ্রফিমত হমে।  

○ আসন েণ্টন এরূপ হমে র্ামত ণনণিৃষ্ট ণকেু ণিিার্থী  য়িার েুণড়টির কাোকাণে 

আসমন েসমত পামর। র্ারা কাগমের িুকমরাটি েুণড়মত শ্রফিমত সি  হমে তারা 

পুরস্কার পামে (শ্রর্ ন: িকমিি)। এোড়াও তামিরমক আরও শ্রিা ড়ামনা কাগমের 

িুকমরা শ্রিওয়া হমে র্ামত তারা আোরও েুুঁমড় শ্রফিার সুমর্াগ পায় ও আরও 

পুরস্কার জেমত শ্রনয়। 

● প্ররশ্নাত্তর/আরলাচনা পি ে পধরচালনা (১৪ ধমধনট): 

○ ণিিার্থীরা আমিািনা করমে শ্রর্ শ্রক কয়টি পুরস্কার শ্রপময়মে ও তামির অনুভূণত 

কী। তারা র্ণি শ্রকান হতািা ো উমদ্বগ েযি না কমর তাহমি ণিিক তামিরমক 

জেমজ্ঞস করমেন, “কার্কৃ্র টি ণক নযায়সংগত ণেি?” ো “সা মনর সাণরমত েসা 

ণিিার্থীরা ণক শ্রপেমনর সাণরমত েসা ণিিার্থীমির সাহার্য করমত পারমতা (োড়ণত 

কাগমের িুকমরা ণেণন ময়র  ািযম ) ?” 

○ ণিিক েযাখযা করমেন শ্রর্ এই কার্কৃ্র টি োস্তে েীেমনর বেেম যর অনুকরমি 

পণরিাণিত হময়মে। ণিিক ণিিার্থীমিরমক জেমজ্ঞস করমেন, “কী কী শ্রর্াগসূে 

শ্রিখা শ্রগি?”, “িকমিমির েিমি িাকা, ণেিযািয় ো িাকুণর পুরস্কার শ্রিওয়া হমি কী 

ঘিমতা?”, “েীেমনর শ্রকান ণিকগুমিার কারমি একেন েযজি শ্রপেমনর সাণরর 

পণরেমত ৃসা মনর সাণরর আসমন স্থান শ্রপমত পামরন?”  



 

 

● পধরধচধত চক্র কার্ েক্রম পধরচালনা (১৮ ধমধনট): 

○ ণিিার্থীরা এই পর্ ৃাময় এ ন একটি কার্কৃ্রম  অংিগ্রহি করমে শ্রর্টির  ািযম  

তারা পণরিয় সম্পণকতৃ আমরা অমনক প্রমের উত্তর োনমত পারমে। প্রর্থম  

ণিিক েতত্তাকার সণিে ণেেরি (circular graphic) ণহমসমে একটি পণরণিণত িমক্রর 

ন ুনা উপস্থাপন করমেন শ্রর্খামন তাুঁর পণরিময়র নানা ণিক তুমি িরা হমে — 

শ্রর্ ন: না , ণিঙ্গ, োণত, পাণরোণরক অেস্থান ইতযাণি। িক্রটির এমককটি অংমির 

(slice) আকার দ্বারা শ্রসই ণিকটি তাুঁর পণরিময় কতখাণন অেিান রামখ তা ণনমিৃি 

করা হমে (েতহত্তর অংি  ামন হমিা শ্রসটি তাুঁর পণরিময়র েতহত্তর ণিক)। ণিিক 

েযাখযা করমেন শ্রর্ শ্রকন ণতণন এমককটি ণিক োোই কমরমেন এেং শ্রকন 

শ্রসগুমিামক এমকক আকামর উপস্থাপন কমরমেন।  

○ ণিিমকর ণনমিৃিনায় ণিিার্থীরা তামির  মত তামির পণরিময়র গুরুত্বপূি ৃ 

ণিকগুমিার ণভণত্তমত েযজিগত পণরণিণত িক্র বতণর করমে। তামির প্রমতযমকর 

কামে এক িুকমরা কাগে ও  াকাৃর / রং শ্রপজিি / শ্রিখার সরঞ্জা  র্থাকমে। এই 

কামে তারা ণনমনাি ণেেয়গুমিা ণেমেিনায় আনমত পামর: 

■ ভূমগাি (শ্রিি, িহর, গ্রা  ইতযাণি)  

■ ণিঙ্গ 

■ সম্প্রিায় / নততত্ত্বমগাষ্ঠী / আণিোসী ইতযাণি  

■ ি  ৃ

■ পাণরোণরক সম্পক ৃ(পুে, কনযা, ভাই, শ্রোন ইতযাণি) 

● পধরধচধত চক্র িণ েনা (১০ ধমধনট) 

○ ণিিার্থীরা ৩-৪ েন সিসযণেণিষ্ট িমি ণেভি হময় এমক অপমরর সামর্থ তামির 

সম্পূি ৃ পণরণিণত িক্র ণনময় কর্থা েিমে এেং এসে িমক্রর ণিকস ূহ ও এমককটি 

অংমির আকার ণনে ৃািমনর কারি েযাখযা করমে। 

● সমাধি (৮ ধমধনট) 

○ ণিিার্থীরা ণনমনাি প্রসমঙ্গ এমক অপমরর সামর্থ  তণেণন য় করমে: 

■ শ্রকান পণরিয়গুমিা সম্পমক ৃতারা সেমিময় শ্রেণি অেগত ণেি? 

■ তারা ণক শ্রকান ণেেময় অনযগুমিার শ্রিময় শ্রেণি ণিিা কমরমে? 

■ এটি ণক তামির সহপাঠীমির শ্রর্থমক আিািা? 

■ তারা ণক তামির সহপাঠীমির পণরণিণত িমক্র শ্রকানণকেু শ্রিমখ ণেজিত 

হময়ণেমিা? শ্রকন ো শ্রকন নয়? 



 

 

■ এগুমিা কীভামে প্রর্থ  কার্কৃ্র টির সামর্থ সম্পণকৃত হমত পামর?  

ধিক্ষ্ক সহায়ক: 

● অণিকার সম্পণকতৃ কার্কৃরী পাঠ : http://tiny.cc/G6L1R1 

● কাগে ও  য়িার পাে সম্পণকতৃ পামঠর ণেেরি : http://tiny.cc/G6L1R2 

● েযজিগত পণরণিণত িমক্রর উিাহরি  : http://tiny.cc/G6L1R3  

http://tiny.cc/G6L1R1
http://tiny.cc/G6L1R2
http://tiny.cc/G6L1R3


 

 

শ্রেধণ- ৬ষ্ঠ ; পাঠ- ২ 

“সমারজ আমার অিস্থান” 

সময়সীমা: ৬০ ণ ণনি 

ধিষয়: স াে, ইংমরজে, শ্রপৌরনীণত 

মানদণ্ড: িাণরিয ণেমিাপ (SDG ১); অস তা হ্রাস (SDG ১০); শ্রিকসই 

িহর ও স াে (SDG ১১); িাণি , নযায়ণেিার ও কার্কৃর প্রণতষ্ঠান  

(SDG ১৬) 

প্রণয়রন: Alexandra Ball 

সারসংরক্ষ্প ও মূলনীধত: পাঠ ১ এ অণিকার ও পণরিয় সম্পমক ৃণিিার্থীমির অজেতৃ জ্ঞান এই 

পামঠ সা াজেক পর্ ৃাময় উন্নীত হমে। 

• ণেগত পামঠ ণিিার্থীরা শ্রর্ পণরণিণত িক্র বতণর কমরমে তা িরি করমে এেং এর ফমি 

একেন েযজির পণরিময়র ণেণভন্ন ণিক কীভামে তার সম্ভােনামক প্রভাণেত কমর তা 

ণনময় নাণতিীঘ ৃ আমিািনা সূণিত হমে। 

• এরপর, ণিিমকর শ্রনতত মত্ব ণিিার্থীরা আমিািনা  করমে শ্রর্ অস তা (ণেমিেত 

আময়র অস তা) কীভামে একই স ামে েসোসকারী  ানুেিরমক প্রভাণেত করমত 

পামর।   

• একই স ামের সিসয হওয়া সমত্ত্বও ণভন্ন আয় উপােনৃকারী েযজির েীেনর্াো ও 

অণভজ্ঞতার তারত য ণেেময় ণিিার্থীরা ণিিমকর তত্ত্বােিামন পরীিা ূিক 

ণিিাভােনা করমে। 

• ণিিার্থীরা শ্রোি শ্রোি িমি ণেভি হময় তামির ভােনাগুমিা ৫ ণ ণনমির িিেিণি 

অনুিীিমন ণিমখ শ্রফিমে এেং এমক অপরমক তা পমড় শ্রিানামে।  

• ণিিার্থীরা স মেত হময় এমক অপমরর সামর্থ আমিািয ণেেময়  তণেণন য় করমে এেং 

কী কী উপাময় Townville ‘কল্পিহর ' স তা আনয়ন করমত পামর তা  ার্থা খাটিময় 

শ্রের করমে। 

ধনরদেিনামলূক লক্ষ্য: স ামে ণেিয ান অস তার প্রভাে সম্পমক ৃপরীিা ূিক ণিিাভােনায় 

ণিিার্থীমিরমক শ্রনততত্ব শ্রিওয়া।  

 



 

 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: একই স ামের সিসয হওয়া সমত্ত্বও  ানুমের সম্ভােনা, অণভজ্ঞতা ও 

সি তায় ণভন্নতা র্থাকমত পামর। ণিিার্থীমক অেিযই ণনে ণনে স ামের েহু াজেকতার 

েযাপামর সমিতন হমত হমে এেং কীভামে স্থানীয় পর্ ৃাময় স ান সুমর্াগ প্রসার করা র্ায় তা ণনময় 

ভােমত হমে।  

আিিযক প্রশ্নমালা: 

• স ামের সকি সিসয ণক স ান? শ্রকন ো শ্রকন নয়? 

• স্থানীয় পর্ ৃাময় অস তার পণরিণত কী? 

• সকি সিমসযর স ান সুমর্াগ ও স্বািীনতা ণনজিতকরমি স ামের করিীয় কী?  

 

ধিখন ফল: 

এই পাঠ শ্রিমে ণিিার্থীরা- 

• ণেগত পামঠর ণিখন ফি কাল্পণনক ও োস্তে উভয় শ্রপ্রিাপমি প্রময়াগ করমত পারমে। 

• বিনজিন েীেমন তারা র্া ণকেু ঘিমত শ্রিমখ তা ণনময় ণেমিেিী ণিিা করমত পারমে। 

• সা াজেক স সযা স ািামন সতেনিীিতার স্বাির রাখমত পারমে। 

 

মূলযায়ন: পাঠ শ্রিমে প্রমতযক ণিিার্থী স্থানীয় পর্ ৃাময় আময়র অস তা ণনরসমনর একটি কমর 

পরা ি ৃপ্রিান করমে (শ্রেণির কামের শ্রপ্রণিমত)  

কম েিারা: 

• ভূধমকা/Defining Terms সংজ্ঞার্ ে ধলখন (৫ ধমধনট): 

○ ণিিক ণিিার্থীমিরমক েুজেময় েিমেন শ্রর্ এই পামঠ তারা স ামে ণেিয ান 

অস তা ণেেময় আমিািনা করমত র্ামে। ণতণন জেমজ্ঞস করমেন স াে ণনময় 

ণিিার্থীমির ভােনা কী এেং তামির  তা মতর ণভণত্তমত শ্রোমড ৃস ামের একটি 

সংজ্ঞার্থ ৃ ণিখমেন। 

○ সংজ্ঞার্থ ৃটি দ্বারা পাড়া- হল্লা, িহর, নগর, গ্রা  ো ণেিযািয় েণিতৃ হমত পামর। এই 

েযাপকতা ণিিমকর ণেমেিনার অিীন র্থাকমে।   

• Framing পারঠর কাঠারমা দান/ পাঠ ১ পর্ োরলাচনা (৫ ধমধনট): 

○ ণিিক ণিিার্থীমিরমক পূমেরৃ পাঠ শ্রর্থমক পণরিয়  যাপ িরি করমত েিমেন। 

এরপর ণতণন এ সকি  যাপ শ্রর্থমক িনািকত ত পণরিয় বেণিমেযর ণেণভন্ন উৎস 



 

 

ণনময় ণিিার্থীমির ণনমেমির  মিয আমিািনা করমত েিমেন। 

○ ণিিক ণ ণনি ণতমনক ণিিার্থীমির আমিািনা পর্মৃেিি করমেন এেং শ্রকান 

ণেেয়গুমিা তামির পণরিয় গমড় শ্রতামি তা ণনময় আমরা গভীরভামে ভােমত 

উৎসাণহত করমেন। 

• Kidville পধরধচধত (১০ ধমধনট): 

○ পামঠ ণফমর ণগময় ণিিক ণিিার্থীমিরমক “Townville” ‘কল্পিহর  ' নাম  একটি 

কাল্পণনক স ামের সামর্থ পণরিয় কণরময় ণিমেন। ণতণন শ্রোমড ৃএই িহমরর একটি 

সরি  ানণিে আুঁকমেন শ্রর্খামন িহরটির ণেিযািয়, োোর, রাস্তাঘাি, downtown 

areas শ্রকন্দ্রীয় োণিজেযক এিাকা, শ্রভৌমগাণিক বেণিষ্টয, town hall প্রিাসণনক 

ভেন ইতযাণি ণিণিত করা হমে। 

○ এরপর ণিিক শ্রোমড ৃ‘কল্পিহর ' এর অিভুিৃ িুইটি োণড়র ণিে আুঁকমেন: 

শ্রগািাকার োণড় ও িতুমকাি োণড়। এই োণড়গুমিা পািাপাণি প্রণতমেিী ; উভয় 

োণড়মতই  া, োো ও এক সিানণেণিষ্ট পণরোর েসোস কমর। 

■ োণড় িুইটির  মিয এক াে পার্থকৃয হমিা শ্রগািাকার োণড়র সিসযমির 

োণেকৃ আয় ১০০ িাকা ও িতুমকাি োণড়র সিসযমির োণেকৃ আয় 

৫০িাকা। 

■ এরপর ণিিক ণিিার্থীমিরমক েুজেময় েিমেন শ্রর্ তারা উপিণি করমত 

র্ামে শ্রর্ উভয় োণড়মত েসোমসর অণভজ্ঞতা কীরূপ হমত পামর। 

• কার্ েক্ররমর প্রস্তুধত (৫ ধমধনট): 

○ ণিিক শ্রগািা শ্রেণিমক িুই পমি ণেভি করমেন: এক পি শ্রগািাকার োণড়মক 

প্রণতণনণিত্ব করমে এেং অপর পি িতুমকাি োণড়মক প্রণতণনণিত্ব করমে।  

○ এমককটি পমির ণিিার্থীরা ৩-৪ টি িমি ণেভি হময় র্ামে। এ স ময় ণিিক 

শ্রগািাকার োণড়র প্রণতটি িমির  ামে ১০ িাকা ও িতুমকাি োণড়র প্রণতটি িমির 

 ামে ৫ িাকা ণেতরি করমেন। 

■ You should cut out enough bills ahead of time. ণিিক আমগভামগ 

কাগে শ্রকমি র্মর্থষ্ট সংখযক িাকা বতণর কমর রাখমেন। 

• কার্ েক্রম (১০ ধমধনট): 

○ ণিিার্থীরা িি গঠন করমি ও িাকা শ্রপময় র্থাকমি ণিিক শ্রোমড ৃএকটি ক িৃারা 

ণিখমেন শ্রর্খামন প্রণতটি কামের আিািা খরি উমল্লখ র্থাকমে (িাকার অঙ্ক ১০-

৫০ িাকার increments  মিয সী ােি র্থাকমে)। 



 

 

○ আমিািয পামঠর শ্রপ্রিাপমি এই কােগুমিা এ ন হমে র্া সািারিত ৬ষ্ঠ শ্রেণির 

ণিিার্থীরা কমর অভযস্ত (শ্রর্ ন: েনু্ধমির সামর্থ শ্রঘারাঘুণর করা, ণিোঙ্কন, েই পড়া 

ইতযাণি)।  

○ এরপর ণিিক ণিিার্থীমিরমক েুজেময় েিমেন শ্রর্ োণড়র ণিশু সিসযটি কত িাকা 

সঞ্চয় কমরমে তা এই িাকা দ্বারা ণনমিৃণিত হমে। এই পর্ ৃাময় প্রণতটি িি ণসিাি 

ণনমে শ্রর্ তারা শ্রকন ও শ্রকান কামে িাকা খরি করমত ইেুক। (এই কামের 

কাটঠনয াো ণিিমকর ণেমেিনািীন। এটি একাণিক কামের ণনেক একটি 

তাণিকা হমত পামর অর্থো কােগুমিার  ামে পারস্পণরক িারাোণহকতা র্থাকমত 

পামর ও এমকক খামত খরিমক একাণিক ভামগ ভাগ করা (sub-costs) শ্রর্মত 

পামর)।  

• পুনরারলাচনা (১০ ধমধনট): 

○ ১০ ণ ণনি িিীয় আমিািনার পর ণিিক প্রর্থম  শ্রগািাকার োণড় ও তারপর 

িতুমকাি োণড়র প্রণতটি িিমক জেমজ্ঞস করমেন শ্রর্ তারা শ্রকান শ্রকান খামত 

তামির িাকা খরি কমরমে।  

○ এরপর ণিিক ণিিার্থীমিরমক উভয় পমির ণনে ৃাণিত কামের তুিনা ূিক 

আমিািনায় শ্রনততত্ব ণিমেন এেং এই প্রজক্রয়াটি তামির কামে অনযার্য  মন হময়মে 

ণকনা তার কারি ণেমিেি করমত উৎসাহ ণিমেন। 

■ আমিািনামক ফিপ্রসূ করমত ণিিক প্রে তুিমত পামরন,  “ণকন্তু এই ণিশুরা 

পািাপাণি োণড়মত র্থাকমতা এেং তামির একইরক  সুমর্াগ ণেি। এখামন 

অনযার্য ণেেয়টি কী?” 

• In Our Own Community ধনজ সমারজ (১০ ধমধনট): 

○ এরপর ণিিক ণিিার্থীমিরমক এক িুকমরা কাগে হামত ণনমত েিমেন এেং এই 

কার্কৃ্র টি তামির ণনমেমির স ামে কীরূমপ প্রমর্ােয শ্রস ণেেময় ণনমের ভাোয় 

৫ ণ ণনি ণিখমত েিমেন। 

■ এ স ময় ণিিক ণিিার্থীমির কাে পর্মৃেিি করমত পামরন এেং শ্রর্ সকি 

ণিিার্থী শ্রিখায় ণপণেময় র্থাকমে তামির সাহার্যামর্থ ৃ প্রে করমত পামরন, “িতুমকাি 

োণড়মত েসোমসর অনুভূণত শ্রক ন হমে?” অর্থো “একই স ামের পণরোরগুমিার 

 মিয আয় েযতীত আর শ্রকান কারমি তারত য ঘমি ণক?” 

 

 



 

 

 ○ ৫ ণ ণনি পমর ণিিার্থীমির ভােনাগুমিা শ্রিানা শ্রর্মত পামর।  

■ শ্রর্মহতু ণিিার্থীরা তামির ণনেস্ব স াে ণনময় আমিািনা করমে এেং এর 

ফমি ণকেু েযজিগত ো সংমেিনিীি ণেেয় িণিত হমত পামর, শ্রসমহতু 

ণিিক সােিানতার সামর্থ এই আমিািনা পণরিািনা করমেন। 

• সমাধি (৫ ধমধনট): 

○ স য় র্থাকমি ণিিক ণিিার্থীমিরমক জেমজ্ঞস করমেন শ্রর্ তামির  মত িতুমকাি 

োণড়র ণিশুটি র্ামত শ্রগািাকার োণড়র ণিশুটির নযায় স ান সুমর্াগসুণেিা পায় তা 

ণনজিতকরমি কী কী পিমিপ শ্রনওয়া শ্রর্মত পামর।  

○ িিেিভামে  ার্থা খািামনা শ্রিমে প্রমতযক ণিিার্থী একটি কমর পরা ি ৃণিখমে র্া 

তামির েুটির টিমকি ণহমসমে গিয হমে। 

ধিক্ষ্ক সহায়ক: 

• ডিার নকিা: http://tiny.cc/G6L2R1  

http://tiny.cc/G6L2R1


 

 

শ্রেধণ- ৬ষ্ঠ ; পাঠ- ৩ 

“রারে আমার অিস্থান” 

সময়সীমা: ৪৫ ণ ণনি 

ধিষয়: ইণতহাস, স াে, ভাো ণিল্প 

মানদণ্ড: অস তা হ্রাস (SDG ১০); িাণি, নযায়ণেিার ও কার্কৃর প্রণতষ্ঠান (SDG ১৬); িিয পূরমি 

অংিীিারত্ব (SDG ১৭) 

প্রণয়রন: Alexandra Ball, Heer Shaikh, Deaweh Benson, Somoh Supharukchinda 

সারসংরক্ষ্প ও মূলনীধত: 

● আত্ম্পণরিয় ও স ামে ণনমেমির অেস্থান ণনময় ইমতা মিয আমিািনা শ্রিমে এই পামঠ 

ণিিার্থীরা োতীয় শ্রপ্রিাপমি অস তা ণনময় আমিািনা করমে।  

○ ণনণিৃষ্টভামে েিমত শ্রগমি, স ামের অনযানয সিসযমির অণভজ্ঞতা ও ণিিার্থীমির 

অণভজ্ঞতার তুিনা ূিক আমিািনা ও ণভন্নতার কারি েযাখযায় ণিিার্থীমিরমক 

উি্েুি করা হমে।  

● “ইমে মতা অণভর্ান” (“choose-your-own-adventure”) বিিীমত সতেনিীি ণিখন / 

অণভনময়র অনুিীিমনর  ািযম  র্া র্া আয়ত্ত করা হমে:  

○ ণিিার্থীমিরমক তামির শ্রিমির  মিযই ণভন্ন স াে/অঞ্চি/সংস্কত ণতর ণতনেন 

ণিশুর সামর্থ পণরিয় কণরময় শ্রিওয়া হমে।  

  ○ ণিশুগুমিার েীেন সম্পমক ৃশ্র ৌণিক ণকেু তর্থয োনার পর ণিিার্থীরা একাণিক 

িমি ভাগ হময় র্ামে এেং ণিশুগুমিার েীেমনর ণেণভন্ন পর্ ৃায় কল্পনা / উপস্থাপন 

করমে।  

○ িিীয় উপস্থাপনার পর, এই ণিশুমির অণভজ্ঞতা ও ণিিার্থীমির ণনমেমির 

অণভজ্ঞতার পার্থকৃয ও তার কারি কী শ্রস ণেেময় ণিিার্থীমির  মিয প্রমোত্তর পে ৃ 

িিমে। 

ধনরদেিনামলূক লক্ষ্য: 

● ণিিার্থীরা কল্পনা করমে শ্রর্ তামির শ্রিিীয় শ্রপ্রিাপমি অপরাপর েযজির  েীেনর্াো 

কীরূপ হমত পামর। 



 

 

○ ণেণভন্ন সাংস্কত ণতক শ্রপ্রিাপমির সামর্থ আমিািয পাঠ র্ামত প্রাসণঙ্গক হয় শ্রস িমিয 

ণিিক পূে ৃ প্রস্তুণত ণহমসমে ণতনটি কাল্পণনক ণিশুর সািারি ণকেু তর্থয সংেণিত 

েতত্তাি (শ্রপ্রাফাইি) বতণর কমর রাখমত পামরন (না , আণি ণনোস, পণরোর, তারা 

িহুমর/গ্রা য পণর ণ্ডমি োস কমর ণকনা, ি  ৃো পামঠর সামর্থ প্রাসণঙ্গক অনয শ্রর্ 

শ্রকান তর্থয)।  

○ পামঠর কার্কৃাণরতার িমিয এই েতত্তািগুমিা একটি অপরটি শ্রর্থমক ণভন্ন হওয়া 

েরুণর।  

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: ণিিার্থীমির স্বমিমির  ামেও তামির শ্রিময় ণভন্ন অণভজ্ঞতা ও 

সুমর্াগসম্পন্ন ণভন্ন অঞ্চি / শ্রগাে / সংস্কত ণতর  ানুে রময়মে।  

 

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● পণরিয় / অণভজ্ঞতার ণিক ণিময়  শ্রতা ামির ও শ্রতা ামির স্বমিমির অনযানয  ানুমের 

 মিয তফাত কী? 

● এ সকি পার্থমৃকযর কারি কী? 

● এ সকি তারত য আ ামির েীেনিক্র / সম্ভােনামক কীভামে প্রভাণেত কমর ? 

ধিখন ফল: 

এই পাঠ শ্রিমে ণিিার্থীরা- 

● তামির িাণরজেক েিনৃা পড়মত ো অনুিােন করমত পারমে। 

● ১১, ১৬ ও ২১ েের েয়মস তামির েযজিত্ব কীরূপ হমে তা বতণর/ উপস্থাপন করমত 

পারমে। 

● প্রণত েয়মস এ সকি িণরমের অণভজ্ঞতার কীরূপ প্রমভি হয়, এ সকি প্রমভি শ্রকন 

ণেিয ান এেং এসমের তাৎপর্ ৃণনময় আমিািনা করমত পারমে।  

মূলযায়ন: 

● র্ণিও শ্রকান আনুষ্ঠাণনক  ূিযায়ন হমে না, তর্থাণপ ণিিক ণনজিত করমেন শ্রর্ প্রমতযক 

ণিিার্থী িিীয় কামে এেং িূড়াি উপস্থাপনায় অংিগ্রহি করমে ণকনা।  

● প্রমতযক ণিিার্থী র্া ণিখমিা তা সম্পমক ৃএক োকযণেণিষ্ট একটি সারসংমিপ ে া ণিমে 

(েুটির টিমকি ণহমসমে)। 

 



 

 

কম েিারা: 

● ভূধমকা (১০ ধমধনট) 

○ ণিিক ণিিার্থীমির সা মন তামির ণনেস্ব স ামের একেন সািারি ণিিার্থীর 

ন ুনা গল্প উপস্থাপন করমেন – ণিিার্থীটির পণরণিণত ও তার েীেন / পণরোর / 

স ামের সংণিি েিনৃা 

○ এরপর ণিিক ণিিার্থীমির সা মন ণভন্ন সংস্কত ণত / অঞ্চি / শ্রগামের আরও ণতনেন 

ণিিার্থীর েীেনেতত্তাি উপস্থাপন করমেন এেং ণিিার্থীমির সামর্থ তামির 

েীেনপ্রিাণির  মিয কী তফাত র্থাকমত পামর ও শ্রসগুমিার কারি কী তা কল্পনা 

করার ণনমিৃিনা ণিমেন। 

○ এ সকি ণনমিৃিনাকামি ণিিক ণনমনাি প্রে উত্থাপন করমত 

পামরন: 

■ “এই ণিিার্থী ণক এ ন শ্রকান সু্কমি পড়ামিখা করমে?” 

■ “শ্রতা ার  মত এই ণিিার্থীর ণপ্রয় িখ কী?” 

● কার্ েক্ররমর প্রস্তুধত (২ ধমধনট) 

○ ণিিার্থীরা ৪-৫ েমনর এমককটি িমি ণেভি হময় র্ামে এেং প্রণতটি িি 

এমককেন কাল্পণনক ণিিার্থীর হময় কাে করমে । একই কাল্পণনক িণরমের েনয 

একাণিক িি োোই করা র্ামে। 

● কার্ েক্রম (১০-১৫ ধমধনট) 

○ ণিিার্থীরা িিীয়ভামে শ্রিখা, অণভনয়, ণিল্প ইতযাণি শ্রর্মকান  ািযম  তামির েনয 

োোইকত ত কাল্পণনক ণিিার্থী িণরমের গল্প েিনৃা করমে।  তামির েযেহামরর েনয 

ণিিক ণেণভন্ন সরঞ্জাম র েযেস্থা করমেন। 

● উপস্থাপনা (১০ ধমধনট) 

○ প্রণতটি িি শ্রেণিমত তামির কাল্পণনক ণিিার্থীর গল্প উপস্থাপন করমে।  

● আরলাচনা (১০ ধমধনট) 

○ ণিিার্থীমির উপস্থাপনা শ্রিমে ণিিক স টষ্টগত আমিািনার সূেপাত করমেন 

শ্রর্খামন একই শ্রিমির ঘিনা হওয়া সমত্ত্বও গল্পগুমিার  ামে কী কী পার্থকৃয ণেি তা 

তুমি িরা হমে। একইসামর্থ ণিিক গল্পগুমিার  ামে ণ িগুমিাও ণিিার্থীমির 

ণেমেিনায় আনমত উৎসাণহত করমেন।  



 

 

● সমাধি /ছুটটর টটরকট (২ ধমধনট) 

○ পাঠ শ্রিে হওয়ার পূমে ৃ প্রমতযক ণিিার্থী শ্রেণির কামের এ ন একটি ণিক ণিখমে 

শ্রর্টি তামিরমক ণেজিত কমরমে। 

ধিক্ষ্ক সহায়ক: 

● সতেনিীি উপাময় ণিশুমতাে গল্প উপস্থাপমনর উিাহরি: http://tiny.cc/G6L3R1 

● কণ ক ণিমপর উিাহরি: http://tiny.cc/G6L3R2 

● ণিিার্থীমির তর্থয সণন্নমেমির শ্রি মেি: http://tiny.cc/G6L3R3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tiny.cc/G6L3R1
http://tiny.cc/G6L3R2
http://tiny.cc/G6L3R3


 

 

শ্রেধণ- ৬ষ্ঠ ; পাঠ- ৪ 

“ধিরে আমার অিস্থান” 

সময়সীমা: ৪৫ ণ ণনি 

ধিষয়: ভূমগাি, শ্রপৌরনীণত 

মানদণ্ড: িাণরিয ণেমিাপ (SDG ১);  ানসম্মত ণিিা (SDG ৪); অস তা হ্রাস (SDG ১০); িাণি, 

নযায়ণেিার ও কার্কৃর প্রণতষ্ঠান (SDG ১৬) 

প্রণয়রন: Alexandra Ball, Heer Shaikh, Deaweh Benson, Somoh Supharukchinda 

সারসংরক্ষ্প ও মূলনীধত: 

● ণেে নাগণরক ণহমসমে ণনমেমির ভূণ কা ণেেয়ক সমিতনতা ও সংমেিনিীিতা েতজির 

ণনণ মত্ত আমিািয পামঠ ণিিার্থীরা  বেণেক অস তা সম্পমক ৃোনমে।  

● আমত্ম্াপিণি, পণরিয় গঠন ও সহানুভূণতপূি ৃ  ানে ণ র্থজিয়ার ণভত ণহমসমে সাংস্কত ণতক 

বেণিেয ও ণেে সংস্কত ণতর প্রণত প্রিংসাসূিক, শ্রকৌতূহিী ও েিািীি  মনাভাে গঠমনর 

রূপমরখার ণর্থম র সামর্থ আমিািয পামঠর সার্ুেয র্থাকমে।  

●  ণিিার্থীরা  ানেকুি, েীে ও েগমতর আিঃসম্পকমৃক স্বীকত ণত ণিমত ও স াির করমত 

সি  হমে।  

ধনরদেিনামলূক লক্ষ্য: এই পাঠ শ্রর্থমক ণিিার্থীরা বেণেক পণরসংখযান ও অস তা সম্পমক ৃ

োনমে এেং েযজিগত িাণয়ত্ব ণেমেিনায় উি্েুি হমে। 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: বেণেক অস তা কীভামে শ্রিিগুমিার আিঃমর্াগামর্াগমক প্রভাণেত 

কমর ণিিার্থীরা তা অনুিােন করমে এেং স সযা স ািামনর প্রময়ােনীয় িিতা অেনৃ করমে। 

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● কীমসর ণভণত্তমত একটি শ্রিি আমরকটি শ্রিি শ্রর্থমক ণভন্ন হয়? 

● এই ণভন্নতা শ্রিিগুমিার আিঃমর্াগামর্াগমক কীভামে প্রভাণেত কমর? 

● এই বেণেক শ্রর্াগামর্াগ কীভামে েযজিণেমিমের েীেনমক প্রভাণেত কমর?  

 

 



 

 

ধিখন ফল: 

 এই পাঠ শ্রিমে ণিিার্থীরা- 

● অমনযর োয়গায় ণনমেমিরমক কল্পনা করমত এেং তামির ক কৃাণ্ড সম্পমক ৃণেমিেিী 

ণিিা করমত সি  হমে। 

● স সযা স ািান ও সহপাঠীমির সামর্থ সহমর্াণগতা অনুিীিন করমত সি  হমে।  ● দ্বন্দ্ব 

ও সংঘাত কীভামে বেণেক পর্ ৃাময় প্রভাে ণেস্তার কমর তা অনুিােন করমত সি  হমে।  

মূলযায়ন: পণর ােমৃনর পর িূড়াি শ্রিখা; “সংোিপে সম্পািক” (ণিিক অর্থো শ্রেণির 

শ্রর্মকামনা ণিিার্থী) শ্রর্থমক ফিােতকৃ / ণফডেযাক 

কম েিারা: 

● ভূধমকা (৫ ধমধনট) 

○ ণিিক ণিিার্থীমিরমক পাঠ ২ ও ৩ এর ণেেয়েস্তু  মন কণরময় ণিমেন শ্রর্খামন 

তারা সা াজেক ও োতীয় পর্ ৃাময় অস তা ও শ্রেণি ণেভােমনর নানা স সযা 

সম্পমক ৃশ্রেমনমে। এরপর ণতণন ণিিার্থীমিরমক েুজেময় েিমেন শ্রর্ এই পামঠ 

তারা একটি UN ণস ুমিিমনর  ািযম  ণেগত পাঠগুমিাই বেণেক পর্ ৃাময় প্রময়াগ 

কমর শ্রিখমে।  

○ ণিিক সংমিমপ েযাখযা করমেন শ্রর্ UN কী এেং কীভামে ণেণভন্ন শ্রিি তামির পমি 

কর্থা েিার েনয UN েরাের প্রণতণনণি শ্রপ্ররি কমর। স য় ও সুণেিা র্থাকা সামপমি 

ণিিক িাইমি ণিিার্থীমিরমক UN ওময়েসাইি ো UN সংণিষ্ট অনয শ্রকান  ািয  

শ্রিখামত পামরন। 

● কার্ েক্ররমর প্রস্তুধত (১০ ধমধনট) 

○ ণিিক এোর েুজেময় েিমেন শ্রর্ ণিিার্থীরা ণেণভন্ন শ্রিমির ভূণ কায় অণভনয় 

করমে। এ উমেমিয ণতণন শ্রগািা শ্রেণিমক ৪-৫ সিসযণেণিষ্ট কময়কটি িমি ভাগ 

করমেন। প্রণতটি িি এমককটি শ্রিমির প্রণতণনণিত্ব করমে আর এমককটি শ্রিি তার 

আকার, অঞ্চি, নততত্ত্বমগাষ্ঠী ও অর্থনৃীণতর েযাণির প্রণতণনণিত্ব করমে। 

○ সে িিমক এমককটি শ্রিমির প্রণতণনণি ণহমসমে  মনানয়ন করা হময় শ্রগমি ণিিক 

পাঠ পুনরামিািনা করমেন এেং ণিিার্থীমিরমক একটি স সযা স ািান করমত 

ণিমেন। এই স সযা ণিিক তার ণেমেিনা অনুর্ায়ী োোই করমেন, তমে সেমিময় 

কার্কৃর হমে র্ণি এটি সম্পমক ৃণিিার্থীমির শ্র ািা ুটি সমিতনতা র্থামক ো তামির 

স ামের সামর্থ প্রাসণঙ্গক হয়।   



 

 

■ সম্ভােয স সযা: িিগুমিার শ্রর্ শ্রকান িুই শ্রিমির  মিয র্ুি, আঞ্চণিক পাণন / 

সম্পি সংকি, িিগুমিা েযতীত ণভন্ন শ্রিমির শ্রকান একটি স সযা ইতযাণি।  

○ এরপর ণিিক ণিিার্থীমির  ামে এক পাতা কাগে ণেতরি করমেন শ্রর্খামন প্রিত্ত 

স সযার শ্রপ্রণিমত তামির শ্রিিটির অেস্থান ণেস্তাণরত েযাখযা করা হমে (এই কাে 

পামঠর পূমেইৃ প্রস্তুত কমর রাখমত হমে)। এমত শ্রিিটির েনগি / শ্রনতামির 

অণভ ত, স সযাটির শ্রকান অর্থনৃনণতক / সম্পিণভণত্তক েুুঁ ণক এেং ণস ুমিিমনর 

অনয শ্রকান শ্রিমির সামর্থ এই স সযাসংকুি শ্রিিটির প্রভাে ূিক / 

আমিািনা ূিক প্রস্তাে তা অিভুিৃ র্থাকমে। 

● কার্ েক্রম (১৫ ধমধনট) 

○ ণিিমকর ণনমিৃিনা পাওয়া াে ণিিার্থীরা একাণিক িমি ণেভি হময় র্ামে এেং 

স সযাটি কীভামে স ািান করা র্ায় শ্রস েযাপামর সেসৃম্মণতক্রম  ণসিাি ণনমে। 

এই কামে েরাে স য় অণনণিৃষ্ট র্থাকমে র্ামত ণিিার্থীরা স্বািীনভামে ণনমেমির 

িমির  মিয শ্রকৌিি ণনি ৃারি ো অপর িিগুমিার সামর্থ আমিািনা করমত পামর।  

○ এই স ময় ণিিক িিগুমিার আমিািনার সুণেিামর্থ ৃ শ্রেণিকমি পায়িাণর কমর 

সোর কাে পর্মৃেিি করমেন। ণতণন ণনজিত করমেন শ্রর্ সকি িি শ্রর্ন তামির 

সমে ৃাচ্চ স্বামর্থরৃ কর্থা  ার্থায় শ্ররমখ শ্রকৌিি ণনে ৃািন কমর এেং তামির ও অনয 

শ্রিিগুমিার স্বামর্থরৃ পার্থকৃযও শ্রর্ন ণেমেিনা কমর। 

● পুনরারলাচনা (১০ ধমধনট) 

○ ণিিক ণিিার্থীমিরমক পূমেরৃ অেস্থামন ণফমর শ্রর্মত েিমেন এেং সোইমক 

স টষ্টগতভামে স ািান উপস্থাপন করমত েিমেন (র্ণি তারা শ্রকান স ািামন 

উপনীত হময় র্থামক)। 

○ এরপর ণিিমকর শ্রনতত মত্ব ণিিার্থীরা ণনমনাি ণেেময় আমিািনা করমে:  

■ ণনে শ্রিি েযতীত অনয শ্রিমির সামর্থ এক ত শ্রপােি করা ণক িুরূহ ণেি? শ্রকন? 

■ আমিািনাকামি তুণ  কীভামে ণনমের স্বার্থ ৃ রিা করমি? 

■ শ্রেণির ণনণিৃষ্ট ণকেু শ্রিি ণক অনযানয শ্রিি অমপিা অণিক ি তাোন ণেি? 

শ্রকন? 

■ এটি ণক একটি নযায়সংগত প্রজক্রয়া ণেি? শ্রকন ো শ্রকন নয়? 

 

 



 

 

সহাধয়কা: 

● নানা শ্রিমির নানা তর্থয: http://tiny.cc/G6L4R1 

● ন ুনা UN িুি-ণস ুমিিন: http://tiny.cc/G6L4R2  

●  মডি UN িুি-ণস ুমিিন: http://tiny.cc/G6L4R3 

●  মডি UN পাঠ ১৩  যানুময়ি: http://tiny.cc/G6L4R4  

http://tiny.cc/G6L4R1
http://tiny.cc/G6L4R2
http://tiny.cc/G6L4R3
http://tiny.cc/G6L4R4


 

 

শ্রেধণ- ৬ষ্ঠ ; পাঠ- ৫ 

“ধদন িদরলর ডাক” 

সময়সীমা: ৪৫ ণ ণনি 

ধিষয়: স াে, শ্রপৌরনীণত, কিা 

মানদণ্ড: িাণরিয ণেমিাপ (SDG ১);  ানসম্মত ণিিা (SDG ৪); অস তা হ্রাস (SDG ১০); 

িাণি, নযায়ণেিার ও কার্কৃর প্রণতষ্ঠান (SDG ১৬)  

প্রণয়রন: Alexandra Ball 

সারসংরক্ষ্প ও মূলনীধত: 

● আমিািয পামঠ ণিিার্থীরা তামির স ামে ণেিয ান এ ন একটি স সযা শ্রেমে ণনমে শ্রর্টি 

তারা স ািান করমত িায় এেং এই প্রজক্রয়ায় তারা স্থানীয় পর্ ৃাময় তামির িিয পুনঃস্থাপন 

করমে। 

○ ণিিার্থীমির েযজিগত আগ্রহসামপমি এটি শ্রর্মকান স সযা হমত পামর ; শ্রর্ ন: 

পণরমেমির সুরিা, িুিা, গতহহীনতা, োণতগত বেে য ইতযাণি। 

● এই পাঠ িিাকামি ণিিার্থীরা তামির বিনজিন েীেমন এই স সযাগুমিা স ািানকমল্প 

৫টি করিীয় সংেণিত একটি তাণিকা বতণর করমে। এরপর তারা শ্রপাস্টামর এই ৫টি িাপ 

ণিখমে র্া তামির শ্রেণিকমি ো ণেিযািময় প্রিণিতৃ হমে। 

ধনরদেিনামলূক লক্ষ্য: ণিিার্থীরা তামির স ামে ণেিয ান অস তা ো িাণহিা িনাি করমে 

এেং েযজিস্বার্থ ৃ শ্রভমি স সযা ণনরসমন েযজিগত পিমিপ গ্রহমি অনুপ্রাণিত হমে। 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: 

● আ ার স ামের ণনতয বনণ ণত্তক ঘিনা আ ামক ণেমিেিী িতটষ্টমত শ্রিখমত হমে। 

● অস  অেস্থার পণরেতমৃনর সি তা আ ার আমে এেং শ্রসই শ্রিষ্টা করা আ ার িাণয়ত্ব।  

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● আ ার স ামে স তা, অণিকার ও নযায়ণেিামরর অভােেণনত স সযােণির ণিে কীরূপ?  

● োস্তে েীেমন এই স সযাগুমিা স ািামন আ ার করিীয় কী? 

 



 

 

ধিখন ফল: 

এই পাঠ শ্রিমে ণিিার্থীরা- 

● তামির েযজিগত স্বার্থ ৃ সংণিষ্ট একটি স সযা ও স ামের সণনেনৃ্ধ িাণহিা িনাি করমে। 

● উি স সযা স ািামন ৫টি উপাময়র একটি তাণিকা বতণর করমে।  ● তাণিকাটি শ্রেণিমত 

উপস্থাপন করমে।  

মূলযায়ন: ৫টি কার্ ৃণেেরিী সংেণিত শ্রপাস্টার র্া পামঠর শ্রিমে ে া ণিমত হমে। 

কম েিারা: 

● ভূধমকা (৫ ধমধনট): 

ণেগত ৪টি পামঠ আমিাণিত স সযাগুমিার পুনরামিািনা: আত্ম্-পণরিয় / 

অণিকার এেং স্থানীয়, োতীয় ও আিোৃণতক পর্ ৃাময় অস তার োস্তেতা ও 

পণরিা  

○ ণিিার্থীরা ইতঃপূমে ৃ আমিাণিত কময়কটি স সযার কর্থা উমল্লখ করমি ণিিক এই 

উজিটি শ্রোমড ৃণিখমেন: “Never doubt that a small group of thoughtful, 

committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that 

ever has.” — Margaret Mead 

 

 “ ণিিািীি ও প্রণতশ্রুণতিীি নাগণরক সংখযায় নগিয হমিও তামির পতণর্থেী েিমি 

শ্রিওয়ার সমিহাতীত ি তা রময়মে। ” —  াগ ৃামরি ণ ড 

○ ণিিক ণিিার্থীমিরমক এই উজিটির অর্থ ৃ জেমজ্ঞস করমেন এেং তামির  মত তারা 

পতণর্থেী েিমি শ্রিওয়ার ি তা রামখ ণকনা (শ্রকন ো শ্রকন নয়) তা জেমজ্ঞস 

করমেন।   

● ধনরদেিনা (৫ ধমধনট): 

○ ণিিক েযাখযা করমেন শ্রর্ ণিিার্থীরা আে তামির স ামে ণনতয ঘমি র্াওয়া 

একটি স সযা ণনে ৃািন করমে এেং শ্রসটি স ািামন ৫টি কার্ ৃণেেরিী (action 

steps) সংেণিত উপায় শ্রের করমে।  

 

○ ণিিক ণিিার্থীমির কাে শ্রর্থমক স সযাগুমিার না  োনমত পামরন অর্থো ণনমেই 

কণতপয় উিাহরি ণিমত পামরন। এোড়াও ণিিার্থীমিরমক কময়কটি সংোিপে 



 

 

সরেরাহ করা শ্রর্মত পামর র্ামত তারা ণনমেরা সংোিপে শ্রঘুঁমি স সযা িনাি 

করমত পামর।  

● একক কাজ (২৫ ধমধনট): 

○ এই পামঠর শ্রেণিরভাগ স য়ই ণিিার্থীরা এককভামে েযয় করমে স সযা িনাি ও 

স ািান শ্রের করার কামে। একই িরমনর স সযায় গুরুত্ব ণিমত িাইমি ণিিার্থীরা 

শ্রোি শ্রোি িমি ভাগ হময় একমে কাে করমত পামর। 

○ এ স ময় ণিিক ণিিার্থীমিরমক প্রাসণঙ্গক স সযা িনািকরমি ও সতেনিীি 

স ািান শ্রের করার কামে ণনরেজেন্নভামে সাহার্য করমেন। ণতণন ণিিার্থীমির 

স ামে েযজিগত অণভজ্ঞতার ণভণত্তমত কাে করমত ও সম্ভােয কার্কৃর স ািান 

শ্রের করমত উৎসাণহত করমেন (শ্রর্ ন: ৬ষ্ঠ শ্রেণির ণিিার্থীর পমি েযজিগত 

সংস্থা প্রণতষ্ঠা করা সম্ভেপর নাও হমত পামর, তমে তারা স্থানীয় এনজেওমত 

অনুিান শ্রিওয়ার েনয অর্থ ৃ সংগ্রমহর শ্রিষ্টা করমত পামর।)  

○ অতঃপর প্রমতযক ণিিার্থী / িি ণনণিৃষ্ট স সযা ও ৫টি স ািামনর কার্ ৃণেেরিী 

সংেণিত এমককটি শ্রপাস্টার বতণর করমে। হামত স য় র্থাকমি তারা শ্রক্রয়ন, 

 াকাৃর, ণস্টকার ইতযাণি ণিময় শ্রপাস্টারগুমিা সাোমত পামর। 

● উপস্থাপনা (১০ ধমধনট) 

○ পামঠর শ্রিে ভামগ প্রমতযক ণিিার্থী তামির ণনি ৃাণরত স সযা ও শ্রসটি স ািামন 

করিীয় কী তা পমড় শ্রিানামে। এগুমিার উন্মুি প্রিিনৃী হমে র্ামত সোই স ামের 

কিযামি কাে করার সােিৃণিক শ্রপ্ররিা পায়। 
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