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সারাাংশ  

ধশক্ষার লক্ষয  

 দ্বাদশ শ্রেণীতে, শশক্ষার্থীরা যখন োরা আর শশক্ষার্থী র্থাকতে না, তখন বিগত বারো বছরের 

অর্জিত জ্ঞান কীভাবে প্রয োগ করতে পারে সেদিকে মনোনিবেশ করবে। তারা তাদের 

ক্যারিয ার, পরিষেবা এবং দৈনন্দিন জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার জন্য 

সুযোগগুলি অন্বেষণ করবে এবং বিশ্বকে আরও ভাল করে চালিয ে যাওয ার জন্য অনুপ্রেরণা 

যোগাবে।  

.  

পাঠের ধিষয়িস্তু  

  পাে ১  পশরতেোর ভূশিকা  

পাে ২  কযাশরয়ার: শেতে আিার অেস্থান শক?  

পাে ৩ আধুশনক সিাতে প্রশেষ্ঠাতনর ভূশিকা 

পাে ৪  গ্রহন,তেশর,েেজ ন:একটি শ্রেকসই অর্থজননশেক দৃষ্টান্ত  

পাে ৫  ভাল কাে করা:শেেতক আরও ভাতলা স্থান োনাতনার েনয স্থানীয় প্রভােতক 
অনুঘেক করা  

ধশক্ষার উঠেশয  
 

 ● শিক্ষার্থীরা উচ্চ বিদ্যালয  শেষ করার পরে পরিকল্পনাগুলো তৈরি করবে। 

 ● শশক্ষার্থীরা সু্কল শ্রেত়ে যাওয়ার পতর োরা শ্রকান শেেয় কীভাতে শশতখতে, সিস্ত পাঠ কীভাতে 
প্রতয়াগ করতে পাতর ো শনতয় োরা সিাতলাচনা করতে। 
 ● শিক্ষার্থীরা প্রাপ্তবয স্ক হিসাবে ইতিবাচক পরিবর্তন তৈরি করা চালিয ে যেতে অনুপ্রাণিত 

করবে।  

 

 



 

 

দ্বাদশ শ্রেণী,পাে-১ 

                         "  পশরতেোর ভূশিকা "  

 

সময়সীমা : ৬০ শিশনে 
ধিষয় : সািাশেক শশক্ষা , ভাো শশল্প 
মানদণ্ড : দাশরতযযর অেসান (এসশিশে 1); অসিো হ্রাস (এসশিশে ১০ ); লক্ষযসিূতহর 
অংশীদাশরত্ব  (এসশিশে ১৭ ) 
শ্রেরঠণ : শ্রসাতিাহ সুফারুকশচন্ডা, আতলকোন্দ্রা েল, শ্রদদারতহ শ্রেনসন, শহর শায়খ, শনতকাশলস 
শরভাতরাস 
 

সাংধক্ষপ্তসার এিাং যুধি: এই পাতঠ, শিক্ষার্থীরা মানুষের জীবন এবং পৃথিবীর উন্নতিতে পরিষেবা যে 

ভূমিকা পালন করে তা বিবেচনা করবে।তাদের পরিষেবার নির্বাচিত উদাহরণগুলির সাথে পরিচয  করিয ে 

দেওয া হবে এবং পরিচালনা মূল্যায়ন এবং প্রয োজনীয় প্রতিক্রিয া বিকাশে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি 

অন্বেষণ করতে দেয়া হবে। শিক্ষার্থীরা একজন প্রাপকের জন্য একটি ঘটনা তৈরি করবে যেখানে 

তাকে অনুকরণীয  পরিষেবার  পুরষ্কার দেয়া হবে এবং তার সুপারিশ উপস্থাপন করা হবে।  এই পাতঠর 

উদাহরণগুশল CNN Heroes,  শ্রর্থতক িতনানীে হয়, তবে শিক্ষকরা ভিন্ন ভিন্ন উত্স ব্যবহার 

করতে পারেন যা ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব প্রসঙ্গকে প্রতিফলিত করে। 

 

ধশক্ষামূলক লক্ষয: 
● শিক্ষার্থীদের প্রয োজনীয  পরিচালনা মূল্যায়ন এবং কার্যক্রম বা প্রল্পের 

বিকাশের সাড়া পাবার প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে।  

● শিক্ষার্থীদের মতামত  এবং এজেন্সিকে তাদের সম্প্রদায়ে সেবা প্রদান অনুপ্রাণিত / 

উত্সাহিত করবে । 

● উপস্থাপনা এবং অনুধাবন দক্ষতা অনুশীলন করার একটি সুযোগ প্রদান করবে। 

 

 

লক্ষযগুঠলা শ্রিাঝা: 
● েযশিতদর পশরতেো কাযজক্রি / প্রকতল্পর িাধযতি োতদর সম্প্রদায় এেং শেতের উন্নশেতে 

েযশিগে সংস্থা  
রতয়তে।  



 

 

● কাযজকর পশরতেোশদ একটি উপযুি প্রশেশক্রয়া এেং পশরিাতপর প্রভাে শেকাতশর েনয 
শ্রকৌশলগে  

                     সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে একটি সম্প্রদায ের প্রয োজনকে সম্বোধন করে। 

 

েঠয়াজনীয় েশ্নসমূহ: 
● শ্রকান েযশি োতদর সম্প্রদাতয়র শ্রয শ্রসো প্রদান কতরতে োর উদাহরণ কী? 
● শ্রকান পশরতেোর  শক্রয়াকলাপ ো প্রকল্প উন্নয়তন শ্রকান সরঞ্জািগুশল কাযজকর? 
● আিার পশরতেোর প্রকল্প ো শক্রয়াকলাতপর ফতল েীেন উন্নে হতে শকনা ো আশি 

কীভাতে োনে? 
● আশি কীভাতে পশরতেোর িাধযতি আিার সম্প্রদায় এেং শেেতক শশিশালী করতে 

পাশর? 
 

ধশক্ষার মান: 
 

  ● ননধতক ও আন্তঃসাংসৃ্কধতক স্থাপনা (অনুভূধত): একেন ভাল েযশি হতে শশখা।  
 

 

● জ্ঞান এিাং দক্ষতা (ধিন্তাভািনা): 
o সিস্ত শেেয় েতু়ে জ্ঞান প্রতয়াগ করা , যেন তা বিষয বস্তুর গভীরভাবে বুঝতে পারা 

প্রদর্শন করে । 

o অর্থজনীশে / আশর্থজক সম্পকজ , শেজ্ঞান, প্রযুশি, ডাটা বিশ্লেষণ এবং স্বাস্থ্যের 

দক্ষতা অর্জন করা যা শিক্ষার্থীদের বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগলুি সমাধান করার 

অনুমতি দেবে। 

o েল, জ্বালানী এেং খাোতরর িতো শেশভন্ন ভূশিকার দৃশষ্টতকাণ শ্রর্থতক শ্রযিন শ্রভািা, 
েযেসায়, শেজ্ঞানী, নীশেশনধজারক, গতেেক, খুচরা েযেসায়ী, মিডিয া এবং উন্নয ন 

সহযোগিতা সংস্থাগুলির মতো সমস্যার সমাধান এবং বিশ্লেষণ সমাধান। 

 

●  সাংস্থা এিাং ক্ষমতায়ন (অধভনয়): 
   ○  শিক্ষার্থীরা এমন একটি ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করবে যা তাদেরকে এজেন্সি 

সপম্পর্কে বুঝতে সহায়তা      করবে।  

   ○  শিক্ষার্থীদের তাদের ভবিষ্যতের ক্যারিয ারের লক্ষ্যগুলিকে তাদের পঠিত জ্ঞানের 

নৈতিক ভিত্তির উপর মূল্য স্থাপনের দিকে অভিমুখী করা উচিত। 



 

 

   ○  শিক্ষার্থীরা স্ব-কার্যকারিতা এবং স্বাধীনতা / স্বায ত্তশাসন এর ভারসাম্যের 

দক্ষতা দলবদ্ধভাবে শিখবে। 

   ○  শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে স্নাতকোতত্রে পরিবর্তন তৈরির ব্যাপারে ক্ষমতায়ন 

করা হবে। 

 

ধশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষাথীরা সক্ষম হঠি): 
● পরিষেবা কার্যক্রম এবং প্রকল্পগুলির উদাহরণগুলি চিহ্নিত করা। 

● একটি সম্প্রদায ের প্রয োজন বুঝতে এবং একটি পরিষেবা ক্রিয াকলাপ বা প্রকল্প 

বিকাশ করতে কৌশলগত সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করা। 

● কোনও পরিষেবা ক্রিয াকলাপ বা প্রকল্প তাদের সম্প্রদায  / বিশ্বকে কেন উন্নত 

করে তার জন্য একটি প্ররোচিত কেস তৈরি করা।  

● পরিষেবার মাধ্যমে তাদের সম্প্রদায ের উন্নতি করার জন্য তাদের ব্যক্তিগত 

প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা। 

 

মূলযায়ন:  
       শিক্ষার্থীদের হোমওয ার্ক হিসাবে একটি প্ররোচক প্রবন্ধ রচনার জন্য নিযুক্ত করা হবে। 

শ্রেণীর সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে তারা কেন উদাহরণস্বরূপ সেবা পুরষ্কারের জন্য পৃথক পৃথক 

ব্যক্তিকে বেছে নিয েছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রবন্ধটির কোনও মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে 

যুক্তি দেওয া উচিত। শিক্ষক পরবর্তী তিনটি মনোনীত প্রার্থী এবং পরবর্তী ক্লাসে যুক্তিগুলির 

সংক্ষিপ্তসারগুলি ভাগ করতে পারেন। 

 

কমমিারা : 
● পােটি পধরিয় কধরঠয় ধদন এিাং সম্প্রদায়গত সমসযাগুধল ধিধিত করুন (৫ ধমধনট): 
o শ্রেশণতে েযাখযা করুন শ্রয এই পাঠটি এই দুটি উপাদানতক শচশিে করার সিসযাগুশল, 

সম্ভাব্য সমাধানগুলি এবং সরঞ্জামগুলি সনাক্তকরণের উপর দৃষ্টিপাত করবে। 

o একটি উদাহরণ শদন (উদাাঃ তণৃযুক্ত স্থানীয  খেলার মাঠট)শিক্ষার্থীদের তাদের 

সম্প্রদায ের মধ্যে লক্ষ্য করা অন্যান্য সমসয্া / সমস্যার উদাহরণ জিজ্ঞাসা করুন। 



 

 

o উদাহরণ সমাধান ভাগ করুন (উদাাঃ স্থানীয  স্বেচ্ছাসেবক পরিষ্কারকরণ প্রোগ্রাম)। 

শিক্ষার্থীরা কীভাবে তারা চিহ্নিত সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা 

জিজ্ঞাসা করুন। 

 

● মূলযায়ঠনর েঠয়াজনীয় সরঞ্জামগুধলর সাংধক্ষপ্তসার (১০ধমধনট): 
o সমাজ বিজ্ঞানীরা সম্প্রদায ের চাহিদা বোঝার জন্য এবং সমাধানগুলি বিকাশের জন্য যে 

সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করেন তার উদাহরণগুলির উপর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিবে। 

o মূল্যায নের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যুক্তির মডেল বা তত্ত্ব পরিবর্তনেরউদাহরণ সরবরাহ 

করবে।  

o আপনি বা শিক্ষার্থীরা যে সমস্যা  চিহ্নিত করেছেন  তার একটি  উদাহরণস্বরূপ  এই 

সরঞ্জামগুলির প্রয োগের জন্য শিক্ষার্থীরা অগ্রসর হবে। 

 

● মূল কাযমক্রঠমর পধরধিধত (৫ ধমধনট): 

o শিক্ষার্থীদের অবগত করা হবে যে বহু লোক পরিষেবা কার্যক্রম এবং প্রকল্পের মাধ্যমে 

এই ধরণের সম্প্রদায গত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য তাদের জীবনের একটি অংশ উতসর্গ 

করেছে। আজ তারা এই জাতীয  ব্যক্তির সম্পর্কে কিছ ু"CNN Heroes"-শ্রে েশণজে 

গল্পগুশলর িাধযতি শশখতেন, যা বার্ষিক পুরষ্কার অনুষঠ্ানের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের 

স্বীকৃতি দেয়। 

o শশক্ষার্থীতদর শ্রোে শ্রোে দতল শেভি করুন এেং োতদর িধয শ্রর্থতক একটি " CNN 
Heroes" মনোনীতকে নিয োগ করুন। 

o শশক্ষার্থীতদর শনতদজশ শদন: 
▪ একটি ভিডিও ক্লিপ এবং তাদের অর্পিত মনোনীত প্রার্থীর সাথে সম্পর্কিত 

কোনও তথ্য দেখুন। এর মধ্যে     অতিরিক্ত অনলাইন গবেষণা 

অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। 

▪ ক্লাস শ্রর্থতক সরঞ্জািগুশল েযেহার: 
● ব্যক্তি যে সমস্যাটির সমাধান করতে চেয েছিল তা চিহন্িত করুন। 

● ব্যক্তি যে সমাধানটি অনুসরণ করেছিল তা সনাক্ত করুন। 

● পরিষেবা উদ্যোগ / প্রকল্পের ফলাফলগুলি চিহ্নিত করুন। 



 

 

● োতদর িতনানীে প্রার্থী শ্রকন CNN Heroes পুরষ্কারের যোগ্য তা 

নিয ে ৩ মিনিটের একটি উপস্থাপনা প্রস্তুত করুন। 

● উপস্থাপনার সময  শিক্ষার্থীদের নোট নিতে উতস্াহ দেওয ার জন্য 

হোমওয ার্ক অ্যাসাইনমেন্টের পূর্বরূপ দেখুন। 

 

● েস্তুধত (২৫ ধমধনট): দলগুশল োতদর িতনানীে প্রার্থীতদর শভশিও শ্রদতখ, গবেষণা পরিচালনা 

করে এবং উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করে। 

 

● উপস্থাপনা (১৫  ধমধনট): দলগুলি শ্রেণিতে তাদের মনোনীত প্রার্থীদের উপস্থাপন করে। 

 

ধশক্ষাথীঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
   ● শসএনএন শহতরাস: http://tiny.cc/G12L1R1 

 

ধশক্ষকঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
● একটি প্রতয়ােনীয় িূলযায়তনর পশরকল্পনা করা (p। 5 পরেেী): 

http://tiny.cc/G12L1R2 
● শ্রকতলাগ ফাউতন্ডশন লশেক িতিল গাইি: http://tiny.cc/G12L1R3 
● েতের পশরেেজ তনর শ্রকন্দ্র: http://tiny.cc/G12L1R4 
● শক্রয়াকলাতপর েনয একটি োস্তে সরঞ্জাি, পশরেেজ তনর েে: 

http://tiny.cc/G12L1R5 

  



 

 

দ্বাদশ শ্রেণী ,পাে-২  
কযাশরয়ারাঃশেতে আিার অেস্থা শক?  

 

সময়সীমা : ৬০ শিশনে 
ধিষয়িস্তু : সািাশেক অধযয়ন, শ্রযাগাতযাগ,সৃেনশীল শলখন  
মানদণ্ড : শালীন কাে এেং অর্থজননশেক প্রেৃশি (এসশিশে ৮ ); শশল্প, উদ্ভােন এেং 
অেকাঠাতিা (এসশিশে ৯ ) 
শ্রেরঠণ : আশেিতোলা আতদেুশঞ্জ 
 

সাংধক্ষপ্তসার এিাং যুধি: 
● শিক্ষার্থীরা প্রায শই হয  তাদের ভবিষ্যতের সম্ভাব্যতাগুলি গোপন  করে দেয  বা 

তাদের কর্মজীবনের পথগুলি নির্ধারণে সক্রিয ভাবে জড িত থাকে না। এই পাঠ স্নাতক 

শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ক্যারিয ার এবং এই ক্যারিয ারগুলি কীভাবে তাদের 

তাত্ক্ষণিক এবং বৈশ্বিক পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে তা বিবেচনা করতে সহায তা 

করার চেষ্টা করে। 

● এই পাতঠ, শশক্ষার্থীরা োতদর পেন্দ, অপেন্দ, আগ্রহ এবং আবেগ এবং কীভাবে 

এগুলিকে বিভিন্ন পেশায  অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তা বিবেচনা করবে। উদ্দেশ্যটি 

হ'ল এই পাঠ্যটি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয ার এবং বিশ্বের পরিবর্তনের জন্য তাদের যে 

এজেন্সি রয েছে তার অন্বেষণে সহায তা করবে। 

● শশক্ষার্থীরা কযাশরয়াতরর শেকল্পগুশল উপস্থাপন করতে শ্রযগুশল োরা শ্রকন এই কযাশরয়ার 
অতেেণ করতে শ্রেতে শনতয়তে, োর েীেন এেং োর চারপাতশর শেতে এর প্রভাে 
এেং এই কযাশরয়ারতক তেশেক পশরতপ্রশক্ষতে, পাশাপাশশ এই শ্রক্ষতে কাযজকর করার 
েনয োতদর কী কী দক্ষো প্রতয়ােন কিজেীেতনর শ্রসসে পর্থ শ্রেতে শনতে।  

 

ধশক্ষামূলক লক্ষয: 
● শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্ব-প্রতিবিম্বের সুবিধার্থে এবং শিক্ষার্থীদের তাদের জীবনের 

উদ্দেশ্য নির্ধারণে সহায তা করার জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করা। 

● তাদের সংস্থাটিকে বিশ্ব গঠনে উত্সাহিত করা। 

● গবেষণা এবং লেখার দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ প্রদান করা। 

 

লক্ষযগুধল শ্রিাঝা: 



 

 

● বিশ্বে অনেক ক্যারিয ার রয েছে যার জন্য বিভিন্ন দক্ষতার প্রয োজন হয  এবং 

আমার জন্য একটি ক্যারিয ার রয েছে। 

● শেেতক ইশেোচকভাতে গঠন করা আিার দাশয়ত্ব, এবং আমি কীভাবে এটি করতে চাই 

তা নির্ধারণ করতে পারি। 

● আিাতক দুদজ ান্ত কযাশরয়ার এেং আিার আতেগ / আগ্রতহর িতধয শ্রেতে শনতে হতে না; 
আমি উভইয়ের মধ্যেই  থাকতে পারি  এবং খুশি হতে পারি। 

● আমার নির্বাচিত ক্যারিয ারে সফল হওয ার জন্য আমার পরবর্তী পদক্ষেপগুলি 

দরকার। 

● আমি এইভাবে বিশ্বকে প্রভাবিত করতে পারি। 

 

েঠয়াজনীয় েশ্নসমূহ: 
● আশি শ্রকানটি পেন্দ / অপেন্দ কশর? 

● পৃশর্থেী সম্পতকজ  শ্রকান শেেয়টি আিাতক সেতচতয় শ্রেশশ শেরি কতর কী? শ্রকন? 
● আিার আদশজ পৃশর্থেীর শ্রদখতে শ্রকিন হতে? 
● এসশিশেগুশলর িতধয শ্রকানটি এই আদশজ শেতে ভূশিকা পালন কতর? কীভাতে? 
● এই আদশজ শেতে আশি কী ভূশিকা শ্রনে? 
● আিার সু্কতলর শপ্রয় শেেয়গুশল কী কী? শ্রকন? 
● আিার শখগুশল কী কী? 
● শ্রকান কযাশরয়ারগুশল আিার শপ্রয় শেেয়গুশল এেং আিার পেন্দসই শেেয়গুশলতক 

অন্তভুজ ি কতর? 
● আশি যশদ এই কযাশরয়ারটি রাখতে চাই েতে আিার কী দক্ষোর প্রতয়ােন হতে? 
● আশি কীভাতে এই লক্ষয অেজ ন করতে পাশর? 
● কীভাতে এটি আিার েীেন, আিার োত্ক্ক্ষশণক পশরতেশ এেং শেেতক পশরেেজ ন 

করতে? 
● আশি এখন কী শুরু করতে পাশর? 

 

     ধশক্ষার মান: 
 

   ● ননধতক ও আন্তঃসাংসৃ্কধতক স্থাপনা (অনুভূধত): 
● সকল িানুে, জীবিত জিনিস এবং গ্রহের আন্তাঃনির্ভরতা চেনা এবং প্রশংসা করা । 

● শলঙ্গ, েয়স, অক্ষিো ইেযাশদ শনশেজতশতে সুখী, স্বাস্থ্যকর এবং সৃজনশীল জীবন 

যাপনের জন্য সমস্ত মানুষের অধিকার বোঝা।  



 

 

● শশতল্পর িাধযতি আত্মপ্রকাশ করা(দাশজশনক প্রকাশ সহ) 
 

● জ্ঞান এিাং দক্ষতা (ধিন্তাভািনা): 
● শেদযিান শশি কাঠাতিা শনতয় প্রশ্ন করুন এেং একটি শনশদজষ্ট শেে প্রসতঙ্গ োতদর স্থান 

সম্পতকজ  সতচেন হওয়া। 
● কারও শনেস্ব পশরচয় এেং শশক়ে, অতনযর পশরচয় এেং শশক়ে, সংসৃ্কশে কীভাতে 

পশরচয়তক আকৃশে শ্রদয় এেং শ্রকার্থায় স্থান এেং সিতয় অেস্থান কতর ো শ্রোঝা।  
● কর্মের প্রতি সচেতনতা এবং দায িত্বশীলতার আন্তাঃসম্পর্ক প্রদর্শন করা। 

● শেেয়েস্তু েতু়ে জ্ঞান প্রতয়াগ করা,সুতরাং বিষয বস্তু গভীরভাবে বোঝা প্রদর্শন 

করা। 

● আস্থা এেং সহতযাশগো, শালীন এবং লাভজনক কর্মসংস্থানের উপাদানগুলি এবং 

স্থানীয ভাবে এবং বিশ্বব্যাপী উভয ই সম্পর্ক তৈরি এবং টেকসই করার গুরুত্ব 

বোঝানো । 

● স্ব ও সিাতের িঙ্গল সম্পতকজ  সতচেন হওয়া (শারীশরক, িানশসক, আধযাশত্মক 
ইেযাশদ)।  

● অর্থজনীশে / আশর্থজক সম্পকজ , শেজ্ঞান, প্রযুশি, ডাটা বিশ্লেষণ এবং স্বাস্থ্যের 

দক্ষতা অর্জন করা যা শিক্ষার্থীদের বাস্তব বিশ্বের সমস্যাগলুি সমাধান করার 

অনুমতি দেবে। 

● শেশভন্ন ভূশিকার শ্রযিন শ্রভািা, েযেসায়, শেজ্ঞানী, নীশে শনধজারক, গতেেক, 
খুচরা েযেসায়ী, মিডিয া এবং উন্নয ন সহযোগী এজেনস্িগুলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 

সমস্যার সমাধান ও বিশ্লেষণ করা। 

 

সাংস্থা এিাং ক্ষমতায়ন (অধভনয়): 

o শিক্ষার্থীদের তাদের ভবিষ্যতের ক্যারিয ারের লক্ষ্যগুলিকে তাদের পঠিত জ্ঞানের 

নৈতিক ভিত্তির উপর মূল্য স্থাপনের দিকে অভিমুখী করা উচিত।  

o শশক্ষার্থীতদর সংস্থা র্থাকতে হতে: 
▪  স্থিতিসথ্াপকতা এবং সম্ভাবনার বোধ দিয ে কাজ করা। 

▪  অন্যায কে চেনা  এবং চ্যালেঞ্জ করা । 

▪  প্রশেকূলো কাটিতয় উঠতে প্রশেশ্রুশেেি হওয়ার।   



 

 

▪  পছন্দসই একটি সচল প্রকল্প পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করা।  

○ শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা করার দক্ষতা অর্জন এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি করা 

উচিত যে বৃদ্ধি মানসিকতার মাধ্যমে উনন্তি করা যেতে পারে। 

○ শিক্ষার্থীদের পরিবর্তন তৈরির ক্ষমতায ন বোধ করা উচিত। 

 

       ধশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষাথীরা িুঝঠত সক্ষম হঠি): 
▪ শেেেযাপী শেশভন্ন শ্রকশরয়াতরর শেকল্পসিূহ ।  
▪ তাদের নিজস্ব অন্তর্নিহিত আগ্রহ এবং যেখানে এইগুলি প্রাপ্য ক্যারিয ারের 

সাথে মিলে যায়। 

▪ যে তারা বিশ্বকে প্রভাবিত করতে যে এজেন্সিটির অধিকারী। 

▪ ভবিষ্যতের ক্যারিয ারটির  দায িত্ব নিয েও আনন্দিত হতে পারে। 

▪ কীভাবে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে হয । 

 

       মূলযায়ন: 
● শিক্ষার্থীরা উদ্দেশ্য সম্পর্কিত একটি ১৫০০ -শব্দের বিবৃতি লিখবে যা সমস্ত 

প্রয োজনীয  প্রশ্নের উত্তর দেয  এবং তাদের প্রয োজনীয  সংস্থানগুলি ব্যাখ্যা করে। 

● শনেন্ধটি নীতচর িানদতের শভশিতে শনশদজষ্টোর েনয ৫ -পতয়ন্ট শ্রস্কতল শ্রগ্রি করা হতে: 
▪ যুশি এেং শচন্তাশীলোর স্পষ্টো; 
▪ প্রস্তাশেে প্রভাে উদ্ভােন; 
▪ যুশি সির্থজন করতে উদাহরণ এেং উপিা েযেহার; 
▪ কর্ম পরিকল্পনা। 

 

       কমমিারা : 
 

● ভূধমকা (৫ ধমধনট): 
▪ শিক্ষক কয েকজন শিক্ষার্থীর নিকট ক্যারিয ারের নিজস্ব সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা 

করেন। 

▪ এটি অনুসরণ কতর, শিক্ষক একটি পেশা এবং একটি কাজের মধ্যে পার্থক্য 

ব্যাখ্যা করে। 



 

 

▪ শ্রপশা: একেন েযশির েীেতনর উতেখতযাগয সিয়কাতলর েনয এেং 
অগ্রগশের সুতযাগ সহ একটি শ্রপশা; আজীবন উচ্চাভিলাষের সাধনা বা 

আজীবন লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতির সাধারণ গতিপথ। 

▪ কাজ: একটি ক্রিয াকলাপ যার মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি অর্থ উপার্জন 

করতে পারে। এটি প্রদানের বিনিময ে নিয মিত ক্রিয াকলাপ। 

● শ্রেধণ আঠলািনা (৫ ধমধনট): শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তাদের পরিচিত কাজের 

ক্রিয াকলাপগুলি নিয ে আলোচনা করতে এবং এগুলোকে কর্ম এবং কর্মজীবনে 

শ্রেণিবদ্ধকরণ করতে বলে। ২ মিনিটের জন্য ছোট গ্রুপে এবং ৩ মিনিটের জন্য পুরো 

শ্রেণীতে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়।  
 

● ধশক্ষক ভাগ কঠর ধদঠিন  (১০ধমধনট): 
▪ শশক্ষক হতয় ওঠার আগ্রহ, দৃষ্টি এবং এই লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত 

পদক্ষেপগুলি তুলে ধরে তাদের  ক্যারিয ার হিসেবে শিক্ষকতা করার যাত্রা 

ব্যাখ্যা করবে।  

▪ তারা যে চ্যালেঞ্জগলুির মুখোমুখি হয েছিল সেগুলো  ব্যাখ্যা করবে এবং 

তাদের চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয ে উঠার দক্ষতার কথা তুলে ধরবে। 

▪ শনধজারণ করতে শ্রয এই শ্রপশাটি কীভাতে োতদর প্রতযােয এসশিশের সাতর্থ 
োতদর েীেন, তাত্ক্ষণিক সম্প্রদায  এবং বিশ্ব সম্প্রদায কে প্রভাবিত 

করেছে। 

 

● স্ব-েধতধিম্ব (১০ ধমধনট): 
▪ শিক্ষক বোর্ডে প্রয োজনীয  প্রশ্নগুলি লেখেন এবং শিক্ষার্থীদের এই 

প্রশ্নগুলির স্ব-প্রতিবিম্বিত এবং উত্তর দিতে বলেন। 

▪ শিক্ষক নোট সংগ্রহ করেন। 

 

            ● ধশক্ষক ধশক্ষাথীর শ্রদয়া শ্রনাটগুধল আঠলািনার শ্রনতৃত্ব শ্রদন  (১০ধমধনট): 
▪ কোন প্রশ্নের উত্তর সহজ / কঠিন ছিল এবং কেন তা নিয ে কথোপকথনটি 

সহজ করে। 



 

 

▪ শিক্ষার্থীদের একটি কঠিন পরিস্থিতি বা সমস্যা যা সম্পর্কে তারা 

অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং কোন সমাধান বা জ্ঞান বা দক্ষতা দিয়ে 

এটিকে সমাধান করতে সহায তা করেছে তা ভাবতে বলা হয়। 

▪ একজন ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে তার মতামত ভাগ করে নিতে আমন্ত্রণ জানান 

হয়।  

 

             ● ধশক্ষক "আমার আদশম ধিশ্ব" (১০ ধমধনট) ধনঠয় আঠলািনার শ্রনতৃত্ব শ্রদন: 
▪ বাস্তব বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলির বিরুদ্ধে এই আদর্শকে মূল আদর্শ হিসাবে 

চিহ্নিত করার জন্য একটি আদর্শ বিশ্বের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে কথোপকথন 

সহজতর করে ।  

▪ এসশিশে কীভাতে এই আদশজ শেেতক গঠতন ভূশিকা রাতখ? 
▪ একজন ইচ্ছকু শিক্ষার্থীকে একটি আদর্শ বিশ্বের জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি 

এবং এটি তৈরি বা রুপদানের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ভাগ করে নেওয ার জন্য 

আমন্ত্রণ জানান। 

 

             ● উপসাংহার এিাং িরাে (৫ ধমধনট): 
▪ শশক্ষক পুনরােৃশি করতে , সেসব উদাহরণগুলো নিয়ে  আলোচনা করবে যা  

এজেন্সিকে কঠিন পরিস্থিতিগুলি কাটিয ে উঠার উপর দৃষ্টিপাত করে।  

▪ শিক্ষক ক্রমবিধি  এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী "উদ্দেশ্য বিবৃতি"এর কার্যভার 

ব্যাখ্যা করে। 

 

ধশক্ষাথীঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
▪ আপনার সম্প্রদায ের ৫জন বিভিন্ন সদস্যের তথ্যমূলক সাক্ষাত্কার 

পরিচালনা করুন এবং তাদের ক্যারিয ারের পছন্দগুলি বোঝার চেষ্টা করুন। 

▪ যদি উপলভ্য হয  তবে আপনার স্কুল ক্যারিয ার এবং গাইডেন্স কাউন্সেলর 

দেখুন। 

▪ কযাশরয়ার পরীক্ষা: http://tiny.cc/G12L2R1 
▪ কযাশরয়াতরর আউেলুক: http://tiny.cc/G12L2R2 
▪ আিার ভশেেযে: http://tiny.cc/G12L2R3 
▪  



 

 

                 ধশক্ষকঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
▪ কযাশরয়ার এেং কতলতের প্রস্তুশে: http://tiny.cc/G12L2R4 
▪ কযাশরয়ার অতেেণ: http://tiny.cc/G12L2R5 
▪ দ্বাদশ শ্রেণীর কযাশরয়ার গাইতিন্স পাতঠর প্ল্যানস: 

http://tiny.cc/G12L2R6 
▪ িাধযশিক শশক্ষার্থীতদর েনয ৪টি িোদার কযাশরয়ার-পশরকল্পনা শক্রয়াকলাপ: 

http://tiny.cc/G12L2R7 
▪ কযাশরয়ার এেং একাতিশিক সংতযাগগুশল: http://tiny.cc/G12L2R8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দ্বাদশ শ্রেণী ,পাে-৩  
‘’আধুশনক সিাতে প্রশেষ্ঠাতনর ভূশিকা’’ 

  

http://tiny.cc/G12L2R8
http://tiny.cc/G12L2R8
http://tiny.cc/G12L2R8
http://tiny.cc/G12L2R8
http://tiny.cc/G12L2R8
http://tiny.cc/G12L2R8


 

 

সময়সীমা:৪৫ শিশনে 
ধিষয়িস্তু : ইশেহাস, সরকার ও রােনীশে 
মানদণ্ড : তেেিয হ্রাস(এসশিশে ১০); শাশন্ত, নযায়শেচার এেং শশিশালী প্রশেষ্ঠান 
(এসশিশে ১৬) 
শ্রেরঠণ : শ্রদিতহ শ্রেনসন, আতলকোন্দ্রা েল, শ্রসাতিাহ সুপ্রাকুশচদা, শহর শায়খ, শনতকাশলস 
শরভারস 
 

সাংধক্ষপ্তসার এিাং যুধি: এই পাঠের মধ্যে শিক্ষার্থীরা সামাজিক পরিবর্তন এবং ব্যক্তিগত 

জীবনকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলি যে ভূমিকা পালন করে তা বিবেচনা করবে। 

এই নমুনায , শশক্ষার্থীরা শ্রয প্রশেষ্ঠান সম্পতকজ  শশখতে ো হ'ল োেীয় সরকার; েতে এই 
পাঠটি অনয শ্রয শ্রকানও সংস্থাতক (আশর্থজক প্রশেষ্ঠান, শেেশেদযালয়, স্থানীয় ো রােয 
সরকার, বেসরকারী উদ্যোগ ইত্যাদি) সম্বোধনের জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। 

 

ধশক্ষামূলক লক্ষয: ব্যক্তিরা কীভাবে প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রতিষ্ঠানগুলি 

কীভাবে সমাজকে গঠন করে তা নিয ে আলোচনা করার জন্য ইতিহাস থেকে উদাহরণগুলি 

ব্যবহার করা। 

 

লক্ষযগুধল শ্রিাঝা: 
● প্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব মূল্যবোধ এবং আগ্রহের সাথে স্বায ত্তশাসন নিয ে 

পরিচালিত হয  এবং ব্যক্তিজীবনে সত্যিকারের প্রভাব ফেলে। 

● নাগশরক শহসাতে, সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক 

প্রতিক্রিয াগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কারণগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয া 

এবং পরিবর্তনের প্রভাবিত করার জন্য আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতা বোঝা আমার 

দায িত্ব। 

 

েঠয়াজনীয় েশ্ন:  
● প্রশেষ্ঠানগুশল সািাশেক পশরশস্থশেতে পশরেেজ তনর শ্রক্ষতে কীভাতে প্রশেশক্রয়া োনায় এেং 

েযশিতদর েীেনতক প্রভাশেে কতর? 
 

ধশক্ষার মান: 
 



 

 

ননধতক ও আন্তঃসাংসৃ্কধতক স্থাপনা (অনুভূধত): আত্ম-প্রশেশেম্ব, পশরচয় গঠন এেং 
সহোেভাতে িানুতের শির্থশিয়ায় শ্রপৌৌঁোতনার শভশি শহসাতে সাংসৃ্কশেক তেশচেয এেং শেে 
সংসৃ্কশের প্রশে একটি উপলশি, কৌতূহল এবং সম্মান অর্জন করা। 

 

জ্ঞান এিাং দক্ষতা (ধিন্তাভািনা): 
o শেদযিান শশি কাঠাতিা শনতয় প্রশ্ন করা  এেং একটি শনশদজষ্ট শেে প্রসতঙ্গ োতদর স্থান 

সম্পতকজ  সতচেন হওয়া।  
o সাংস্কৃতিক কুসংস্কার এবং এর প্রভাব হ্রাস করার ক্ষমতা স্বীকৃতি দেয়া। 

o শেশভন্ন ভূশিকার শ্রযিন শ্রভািা, েযেসায়, শেজ্ঞানী, নীশে শনধজারক, গতেেক, 
খুচরা েযেসায়ী, মিডিয া এবং উন্নয ন সহযোগী এজেনস্িগুলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 

সমস্যার সমাধান ও বিশ্লেষণ সমাধান। 

 

          সাংস্থা ও ক্ষমতায়ন (অধভনয়): পরিবর্তন তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন করা। 

 

ধশক্ষাথীঠদর শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষাথীরা িুঝঠত সক্ষম হঠি): 
 

● প্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব মূল্যবোধ এবং আগ্রহের সাথে স্বায ত্তশাসন নিয ে পরিচালিত হয  

এবং ব্যক্তিজীবনে সত্যিকারের প্রভাব ফেলে। 

● এই প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয াগুলি জনগণের প্রয োজন এবং ইচ্ছাগুলির সাথে সামঞ্জসয্ 

করতে পারে বা নাও পারে এবং সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয াকলাপ সম্পর্কে সচেতন / সংশয ী 

হওয া ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে। 

 

মূলযায়ন:  
যশদও এই পাতঠর েনয শ্রকানও আনুষ্ঠাশনক িূলযায়ন শ্রনই, শিক্ষকদের অবশ্যই নিশ্চিত করা 

উচিত যে সমস্ত ব্যক্তি গোষ্ঠী আলোচনায  অংশ নিচছ্েন এবং তারা কীভাবে আলাদাভাবে 

প্রতিক্রিয া জানাতে পারতেন সে সম্পর্কে একটি চূড ান্ত প্রতিক্রিয া তৈরি করতে সহায তা 

করবে। 

 

কমমিারাঃ  
● পেজ-১ (৫শিশনে): 



 

 

o শিক্ষক বোর্ডে একটি সংস্থার সংজ্ঞা লেখেন এবং শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে যতগুলি 

প্রতিষ্ঠানের চিনত্া করতে পারে তার উদাহরণ লিখে রাখেন। 

o প্রশেষ্ঠান: একটি সিাে ো সংস্থা রােননশেক, ধিীয়, শশক্ষািূলক, সািাশেক ো 
অনুরূপ উতেতশয প্রশেশষ্ঠে; একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থা একটি দেশের জীবনে 

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

 

● পর্ব-২ (৫ মিনিট): শিক্ষক প্রতিক্রিয া সংগ্রহ করে বোর্ডে সমস্ত প্রাসঙ্গিক উত্তর 

লেখেন। 

 

● পেজ-৩ (১০ শিশনে): 
o শিক্ষক ইতিহাসের চ্যালেঞ্জিং মুহুর্তের সরকারী প্রতিক্রিয া সম্পর্কে একটি 

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয েছেন। এটি স্কুলের প্রদত্ত সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক 

কোনও ঐতিহাসিক মুহুর্ত হতে পারে। 

o এই উদাহরতণর েনয, আমরা মার্কিন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রতিক্রিয া 

সম্পর্কিত সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করেছি।  

 

● পর্ব-৪ (৫ মিনিট): শিক্ষক সরকারী প্রতিক্রিয া দিয ে কী ভাল হয েছিল এবং এর চেয ে 

আরও ভাল কী হতে পারে সে বিষয ে আলোচনার নেতৃত্ব দেয । 

 

● পর্ব-৫ (১৫ মিনিট): শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট গ্রুপ বৈঠকগুলির "পুনর্লিখনের 

ইতিহাস" সহজতর করে। কীভাবে তারা চ্যালেঞ্জটিকে আলাদাভাবে গ্রহণ করবে তা সিদ্ধান্ত 

নিতে শিক্ষার্থীরা এক সাথে কাজ করে। 

 

● পর্ব-৬ (৫ মিনিট): প্রতিটি দল তাদের নেয়া সিদ্ধানত্গুলো ভাগ করে নেয়।   

 

 

 

 

 

ধশক্ষকঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
 



 

 

o নাগশরক অশধকাতরর েনয পাঠ পশরকল্পনা, শ্রহায়াইে হাউস: 
http://tiny.cc/G12L3R1 

o নাগশরক অশধকার (ফাগুজসন): http://tiny.cc/G12L3R2 
o শ্রলাোল অশহংস অযাকশন শ্রিোতেস: http://tiny.cc/G12L3R3 

  



 

 

দ্বাদশ শ্রেণী,পাে-৪  

“গ্রহন,তেশর,েেজ ন:একটি শ্রেকসই অর্থজননশেক দৃষ্টান্ত”   

 

 

সময়সীমা : ১-২ ক্লাতসর সিয়সীিা 
ধিষয়িস্তু : অর্থজনীশে, সািাশেক গতেেণা, উতদযািা 
মানদণ্ড : দাশয়ত্বশীল খরচ এেং উত্ক্পাদন (এসশিশে 12) 
শ্রেরঠণ : শনতকালস শরভাতরাস, আতলকোন্দ্রা েল, শ্রদিতহ শ্রেনসন, শহর শায়খ, শ্রসাতিা 
সুফারুকশচন্ডা 
 

সাংধক্ষপ্তসার এিাং যুধি: 
● স্কুল থেকে স্নাতক প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনকাল ধরে ক্রমবর্ধমান 

আন্তাঃসংযুক্ত বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে গ্রাহক এবং প্রযোজক হিসাবে সিদ্ধান্ত 

নিতে থাকবে। 

● ভশেেযতের প্রেন্ম এেং শনতের েনয একটি শ্রেকসই শেতের কর্থা শচন্তা করার সিয়, 
বিশ্বের প্রধান উত্পাদন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির মডেলের প্রভাব বিবেচনা করা 

সার্থক। 

● েেজ িাতন, যথেষ্ট পরিমাণে পণ্য ব্যবহারের পরে বর্জ্য হিসাবে নিষ্পতত্ি করা হয । 

ক্রমাগত হ্রাসপ্রাপ্ত পণ্যের জীবনচক্রের সাথে, যে হারে বর্জ্য তৈরি হচ্ছে তা 

বাড ছে। 

● এই পশরশস্থশেটি শ্রকেল দক্ষোর সিসযা তেশর কতর না (সম্পদগুশল সমূ্পণজরূতপ 
েযেহার না কতর দ্রুে হ্রাস পাতে এেং শনষ্পশি করা হতে), েতে পুতরা শেতে 
েীেনতক শ্রেকসই করার েনয একটি ে়ে চযাতলঞ্জ।  

● শিক্ষকরা তাদের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গ এবং নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি যেভাবে 

আরও ভালভাবে পরিবেশন করে পাঠকে নতুন করে ডিজাইন করতে উত্সাহিত করে।  

 

ধশক্ষামূলক লক্ষয: 
● বিশ্বের সংস্থানসমূহ ব্যবহারের প্রতি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। 

● বিশ্বের ধারণক্ষমতা  বাাঁচানো / সংরক্ষণ করার আমাদের দায িত্ব বুঝতে পারা । 

 

লক্ষযগুধল শ্রিাঝা: 



 

 

● এই পাঠ থেকে শেখার মূল ধারণাটি হল একটি অর্থনৈতিক বিজ্ঞপ্তির ধারণা। 

● বিশ্বব্যাপী উত্পাদিত বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি বৃত্তাকার 

অর্থনীতির মডেল বিশ্বজুড ে উত্পাদন ও ব্যবহারের ধরণগুলিকে পুনরায  আকার দিতে 

সহায তা করার প্রস্তাবনা।  

● বিশ্বে উত্পাদনের / অগ্রগতির মূলধারার অর্থনৈতিক মডেলটির অন্তর্ভুক্ত এমন 

কিছু ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রিত করা হবে। 

 

েঠয়াজনীয় েশ্নসমূহ: 
● আিাতদর েযেহাতরর ধরণগুশল কীভাতে শেেতক প্রভাশেে কতর? 
● শেতে শ্রয পশরিাণ েেজ য উত্ক্পন্ন হয় োর েেজ িান প্রেণো পশরেেজ তনর েনয আিরা 

শ্রকান শেকল্পগুশলর কর্থা শচন্তা করতে, নকশা করতে এেং প্রতয়াগ করতে পাশর? 
 

ধশক্ষাথীঠদর শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষাথীরা িুঝঠত সক্ষম হঠি): 
● উত্পাদন এবং ব্যবহারের বর্তমান নিদর্শনগুলি বিশ্ব জীবনের স্থায িত্বের জন্য 

হুমকিস্বরূপ। 

● উত্পাদন / অগ্রগতির অর্থনৈতিক মডেলটিকে নতুন আকার দেওয ার বিকল্প রয েছে 

এবং আমরা সেগুলির মধ্যে কেবল একটিকে আবিষ্কার করব। 

● োতদর েযশিগে, শ্রপশাদার এেং নাগশরক েীেতন স্নােকরা উত্ক্পাদন / অগ্রগশের 
অর্থজননশেক িতিলটিতে পশরেেজ ন আনার সুতযাগ পাতে, যা বিশ্বের সংস্থানসমূহের 

ব্যবহারের দিকে আরও টেকসই পদ্ধতির বিকাশে সহায তা করে। 

 

মূলযায়ন: শক্রয়াকলাপটির শ্রকানও আনুষ্ঠাশনক িূলযায়ন প্রতয়ােন হয় না, েতে শশক্ষকরা 
শেতেচনা করা শশক্ষার্থীতদর প্রশেশক্রয়া এেং গঠনিূলক িূলযায়ন সরেরাহ করতে পাতরন: 

o দলীয় কাযজক্রতির সিয় েরাতনা; 
o দলীয় আতলাচনায় অংশ শ্রনওয়া; 
o ভাগ করা ধারণার প্রাসঙ্গিকতা। 

o পাতঠর চূ়োন্ত পণয (শ্রিাোইক) গুণিান, প্রস্থ এবং সৃজনশীলতার দিক থেকে 

মূল্যায ন করা যেতে পারে। 

 

কমমিারা : 



 

 

এই শক্রয়াকলাতপর েনয, শিক্ষার্থীরা ছোট দলে (৪-৬ জন শিক্ষার্থী) কাজ করবে। 

 

● দলীয় েধতফলন(২০ ধমধনট): 
o অশধতেশতনর পুতেজই, শিক্ষার্থীদের বিগত বছরগুলিতে তাদের বা তাদের পরিবারের 

মালিকানাধীন / অধিগ্রহণকৃত কিছ ুসামগ্রীর সাথে সম্পর্কিত (আদর্শভাবে উচ্চ 

বিদ্যালয ের আগে কেনা পণ্য সহ)একটি তথ্য সহ একটি চার্ট তৈরি বা নির্মাণ করা 

উচিত। 

o অতিরিক্ত দরকারী তথ্যের মধ্যে ভাল ক্রয  বা অর্জনের বছর অন্তর্ভুক্ত। দাম বা 

ব্র্যান্ড সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রয োজন নেই। 

o চাতেজ  অন্তভুজ ি হওয়া ধরতণর পণযগুশল হ'ল: 
▪ শ্রিাোইল শ্রফান 
▪ শ্রেশলশভশন 
▪ শ্ররশিও ো অনযানয সঙ্গীে শ্রপ্ল্য়ার শিভাইস 

o ক্লাতস, প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের গ্রুপের সাথে অধিবেশনের আগের সংগৃহীত তথ্য 

ভাগ করবে। তারা বা তাদের পরিবার প্রদত্ত সময সীমায  প্রতিটি ধরণের ডিভাইসের 

জন্য সামগ্রিক এবং গড  সংখ্যার সাথে গোষ্ঠীটিকে অবশ্যই গণনা করতে হবে। 

o পৃর্থক এেং চূ়োন্ত প্রশেতেদতনর নম্বর শেতেচনা কতর শশক্ষার্থীরা শনম্নশলশখে প্রশ্নগুশল 
শনতয় আতলাচনায় শলপ্ত হতে: 

▪ শরতপােজ  করা পতণযর েযেহার / েযেহাতরর ধরণগুশলর িতধয শিল ো পার্থজকয 
কী? 

▪ এই শেশনসগুশলর িতধয শক আিাতদর, আিাতদর পশরোর ো আিাতদর 
পশরশচে শ্রলাতকরা অতনযর শ্রচতয় শ্রেশশ ঘন ঘন ক্রয় কতর? 

▪ এই সিস্ত শেশনস এখনও আিাতদর ো আিাতদর পশরোতরর দ্বারা েযেহৃে 
হয়? 

▪ আিরা আর শ্রযসে  শেশনস েযেহার কশর না োর শক হতে? 
▪ োরা এখন শ্রকার্থায়? 
▪ আিরা শক োতদর রাশখ, শেশক্র কশর, শনষ্পশি কশর? 

▪ শনষ্পশিকৃে পতণযর শক হয়? 
▪ আিরা কী োশন শ্রসগুশল আোর েযেহার করা হয় শক না ো এগুশলতক 

শ্রকেল অপচয় শহসাতে শেতেচনা করা হয়? 
 

● নতুন িারণা অঠেষণ এিাং একটি িতম মান ধিতকম  (১৫ ধমধনট): 



 

 

o নীতচর শভশিওগুশলর িতধয পুতরা ক্লাস একসাতর্থ শ্রদখুন: 
▪ একটি অহজ নইশেক শেজ্ঞশপ্ত কী আেেজ নাতক অপ্রচশলে করতে পাতর ?: 

http://tiny.cc/G12L4R1 
▪ সাকুজ লার অর্থজনীশে: http://tiny.cc/g12L4R2 
▪ একটি অর্থজননশেক শেজ্ঞশপ্তর  স্থাশয়ত্ব: http://tiny.cc/G12L4R3 
▪ পুনরায় শচন্তা করার  প্রগশে (অর্থজননশেক শেজ্ঞশপ্ত): 

http://tiny.cc/G12L4R4 
o ভিডিওতে প্রতিক্রিয া এবং মন্তব্য ভাগ করুন। এই বিভাগে শিক্ষার্থীদের জড িত 

করার জন্য যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে সেগুলির মধ্যে রয েছে: 

▪ তরশখক / েৃিাকার অর্থজনীশের িূল তেশশষ্টযগুশল কী কী? 
▪ শভশিওগুশলর ধারণাগুশল পাতঠর প্রর্থি শক্রয়াকলাতপর েনয আিাতদর উিরগুশল 

েুঝতে আিাতদর কীভাতে সহায়ো করতে পাতর? 
▪ েেজ িাতন আিরা শ্রয পণযগুশল শকতন / েযেহার কশর শ্রসগুশল শক এই দুটি 

ধরতণর অর্থজননশেক উত্ক্পাদন / অগ্রগশের সাতর্থ যুি হতে পাতর? 
 

● ভধিষযঠতর জনয একটি ধিধিত্র িারনা (২৫ ধমধনট): 
 

o শিক্ষার্থীরা অধিবেশন শুরু থেকে তৈরি একই ছোট দলগুলিতে আবার কাজ করবে। 

একসাথে, তাদের অবশ্যই একই  ধারণা বা প্রস্তাবগুলির সাথে একমত হতে হবে 

যা তাদের ব্যবহার এবং উত্পাদনের বর্তমান ধরণগুলির মধ্যে পরিবর্তন আনতে 

এবং তাদের লিখতে সহায তা করবে। 

o এই শক্রয়াকলাতপ সহায়ো করতে পাতর এিন প্রশ্নগুশল হ'ল: 
▪ গ্রতহর স্থাশয়তত্বর উপর আিরা শ্রয পণযগুশল শকশন োর প্রভাে কিাতে আিরা 

শ্রভািা শহসাতে কী করতে পাশর? 
▪ শেতে শ্রয পশরিাণ েেজ য উত্ক্পন্ন হয় োর পশরিাণ হ্রাস করতে একেন 

শ্রপশাদার শহতসতে আিরা (আিাতদর ভশেেযতের কাে ো শ্রপশায়) কী করতে 
পাশর? 

▪ েেজ িান এেং ভশেেযে প্রেতন্মর একটি শেশুি এেং স্বাস্থযকর পশরতেশ সহ 
শেতে েীেন শনশিে হওয়ার েনয আিরা নাগশরক শহসাতে কী করতে পাশর? 

o প্রতিটি দল তাদের প্রস্তাবগুলি বাকী ক্লাসের সাথে ভাগ করবে এবং সেগুলি একটি 

প্রাচীর বা বোর্ডে পেস্ট করবে। একই জায গাতে অনুরূপ ধারণাগুলি এবং 



 

 

প্রস্তাবগুলিকে গ্রুপ করার চেষ্টা করে শিক্ষক কাজটি সহজ করতে সহায তা করতে 

পারেন। 

o কাযজকলাপ শ্রশে করতে, শিক্ষক কিছু সমাপতি মন্তব্য এবং প্রতিচ্ছবি ভাগ 

করতে পারেন। সম্ভব হলে পরিবর্তনের প্রস্তাব ও প্রস্তাবনা সহ বিচিত্র তোলা 

ছবিগুলি  এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয ার করা যেতে পারে।  
 

ধশক্ষাথীঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
● একটি শেজ্ঞশপ্ত অর্থজনীশেতে রূপান্তর: http://tiny.cc/G12L4R5 
● অর্থজননশেক শেজ্ঞশপ্ত েযেহাতরর েনয ৫ টি েযেসাশয়ক িতিল: 

http://tiny.cc/G12L4R6 
● ৭ টি অর্থজননশেক শেজ্ঞশপ্তর উদাহরণ: http://tiny.cc/G12L4R7 

 

ধশক্ষকঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
● দায়েি েযেহার এেং উত্ক্পাদতনর শেে িাো: http://tiny.cc/G12L4R8 

 

 

 

 

দ্বাদশ শ্রেণী ,পাে-৫  

        ‘’ভাল কাে করা: শেেতক আরও ভাতলা স্থান োনাতনার েনয স্থানীয় প্রভােতক অনুঘেক 
করা’’ 
 

সময়সীমা : প্রশে অশধতেশন ৪৫ শিশনে; ৩-৫ টি শ্রসশন 
ধিষয়িস্তু : কাতরন্ট অযাতফয়াসজ, সরকার ও রােনীশে, প্রযুশি, উতদযািা Technology 
মানদণ্ড : তেেিয হ্রাস(এসশিশে ১০ ); শাশন্ত, নযায়শেচার এেং শশিশালী প্রশেষ্ঠান 
(এসশিশে ১৬ ) 
শ্রেরঠণ : হীর শায়খ, শনতকাশলস শরভাতরাস, আতলকোন্দ্রা েল, শ্রদদারতহ শ্রেনসন, শ্রসাতিা 
সুফারুকশচন্ডা 
 

সাংধক্ষপ্তসার এিাং যুধি: 
● শেে েেজ িাতন শ্রয চূ়োন্তভাতে চযাতলঞ্জ করতে এিন কতয়কটি আর্থজ-সািাশেক সিসযা 

শ্রযিন ক্রিেধজিান তেেিয, জলবায ু পরিবর্তন এবং সন্ত্রাসবাদের কয েকটি নাম 

http://tiny.cc/G12L4R8
http://tiny.cc/G12L4R8
http://tiny.cc/G12L4R8
http://tiny.cc/G12L4R8
http://tiny.cc/G12L4R8
http://tiny.cc/G12L4R8


 

 

উল্লেখ করার জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে এই বিষয গুলি একটি বহুমুখী পদ্ধতির থেকে 

বোঝার এবং মোকাবেলা করার প্রয োজন। 

● অেএে এটি েরুশর শ্রয সু্কল শ্রর্থতক স্নােক প্রাপ্ত শশক্ষার্থীরা শ্রকেল এই সংকেতক 
োশ়েতয় েুলতে এিন িূল শেেয়গুশলর গভীর জ্ঞান শেকাশ করতে পাতর না, তবে 

এই চ্যালেঞ্জগুলির স্থানীয করণের সমাধান তৈরি করতে সঠিক মানসিকতা এবং 

দক্ষতার সাথে সজ্জিতও রয েছে। 

● প্রর্থি পদতক্ষপটি শশক্ষার্থীতদর োতদর শনেস্ব শশি, আতেগ এেং দক্ষোগুশলর গভীর 
উপলশি অেজ তন সহায়ো করা, যা তাদের যে সমস্যাগলুির বিষয ে সবচেয ে শক্তিশালী 

বোধ করে সেগুলি সমাধান করার জন্য একটি সুদৃ পথ তৈরি করার অনুমতি দেয । 

o শশক্ষার্থীতদর িতধয এটি উপলশি করাও প্রাসশঙ্গক শ্রয োরা সেশকেু ঠিক 
করতে পাতর না, এেং োস্তে শেতে শ্রয অগ্রগশে প্রায়শই একটি েৃহির 
লতক্ষযর শদতক শ্রোে, বর্ধনমূলক পদক্ষেপ দ্বারা সংজ্ঞায িত হয  যা কেবল 

দীর্ঘমেয াদে সফল হয । 

o সুেরাং, স্থানীয  সম্প্রদায ের যে সমস্যার মুখোমুখি হয  এবং কীভাবে এই 

সমাধানগুলির প্রভাবকে স্কেল করা যায  সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিনব 

সমাধান সম্পর্কে চিন্তা করতে উত্সাহিত করা উচিত। 

● শিক্ষকরা তাদের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গ এবং নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি যেভাবে 

আরও ভালভাবে পরিবেশন করে পাঠকে নতুন করে ডিজাইন করতে উত্সাহিত করা হয । 

 

ধশক্ষামূলক লক্ষয: 
● েেজ িান ঘেনাসিূহ , প্রযুক্তি এবং রাজনৈতিক উদাহরণ থেকে  বিশ্ব সবচেয়ে বেশি 

যে চাপের মুখোমুখি হচ্ছে সে বিষয গুলি গভীর বোঝার উপলব্ধি অর্জন করা। 

● এই সমস্যার জন্য স্থানীয  সমাধান বিকাশ করা। 

 

লক্ষযগুধল শ্রিাঝা: 
● শেে েেজ িাতন শ্রয চূ়োন্ত চযাতলতঞ্জর িুতখািুশখ হতে োর দীঘজতিয়াদী সিাধানতক 

সম্প্রদায়-শ্রনেৃত্বাধীন, স্থানীয়ভাতে পশরচালনা করার  উতদযাগ শ্রনয়া দরকার।  



 

 

● এই সমাধানগুলির শেষ ব্যবহারকারীরা যারা অন্তর্নিহিত সমস্যাগলুির মুখোমুখি হন 

তারা সর্বজনগ্রাহ্যভাবে বুঝতে পারে এবং শেষ ফলাফলটি একটি টেকসই হস্তক্ষেপ 

বলে নিশ্চিত করে। 

● ব্যক্তিদের তাদের স্থানীয  সম্প্রদায ের মধ্যে দীর্ঘস্থায ী এবং ইতিবাচক পরিবর্তন 

তৈরি করার ক্ষমতা থাকে। 

o েতে, পশরেেজ তনর প্রশক্রয়াটি রাোরাশে ঘতে না, বরং এটি একটি দীর্ঘ এবং 

কঠোর প্রক্রিয া। 

● ভবিষ্যতের প্রজন্মের নিজস্ব শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে এবং যে কারণে 

তারা উত্সাহী তার গভীর ধারণা থাকতে হবে। 

● োতদর দক্ষোগুতলাতক োতদর আগ্রতহর যর্থাযর্থভাতে সাতর্থ একশেে করার িাধযতি, 
যুবকদের পক্ষে তাদের স্থানীয  সম্প্রদায গুলির যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তার 

জন্য সহযোগিতা করা এবং টেকসই সমাধান তৈরি করা সম্ভব হবে। 

 

েঠয়াজনীয় েশ্ন: শেেেযাপী সিসযাগুশল শ্রিাকাতেলায় েযশিরা কীভাতে স্থানীয় সিাধান তেশর 
করতে পাতর? 
 

ধশক্ষার মান: 
 

● ননধতক ও আন্তঃসাংসৃ্কধতক স্থাপনা (অনুভূধত): 
o বিশ্বব্যাপী এবং স্থানীয  সঙ্কট এবং সম্প্রদায ের প্রতি গভীর সমবেদনা 

এবং সহানুভূতি গড ে তোলা। 

o প্রশেটি েযশি,স্থানীয় সম্প্রদায় এেং েৃহির তেশেক সিসযার িতধয সংতযাগগুশল 
েুঝতে পারা  । 

● জ্ঞান এিাং দক্ষতা (ধিন্তাভািনা): 
o বিশ্ব সবচেয ে চাপের সাথে যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সেসব আর্থ-সামাজিক 

সমস্যাগলুি বোঝার পাশাপাশি সেই সমসয্াগুলির অন্তর্নিহিত কারণগুলিও 

বুঝতে পারে। 

o আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলির কার্যকর সমাধান তৈরি করার জন্য যে 

অনন্য দক্ষতা সেট এবং মানসিকতা গড ে তোলা দরকার তা স্বীকৃতি দেয় । 



 

 

o শেশভন্ন শ্রেকতহাল্ডারতদর দৃশষ্টভশঙ্গ শ্রযিন আর্থজ েযেহারকারী, সরকার, েৃেীয় 
পতক্ষর সুশেধাতভাগী ইেযাশদ ইেযাদতর্থতক আর্থজ-সািাশেক সিসযার সিাধান ও 
শেতেেণ।  

 

● এঠজধি এিাং ক্ষমতায়ন (অধভনয়):  
   স্থানীয় পশরেেজ ন তেশর করতে শশক্ষার্থীতদর ক্ষিোয়ন যা একটি েৃহির, বৈশ্বিক 

প্রসঙ্গে অবদান রাখে। 

 

● ধশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষাথীরা িুঝঠত সক্ষম হঠি): 
o আেতকর শেতে শেতের শ্রয প্রধান প্রধান শশতরানাতির আর্থজ-সািাশেক 

সিসযাগুশল শ্রিাকাশেলা করতে ো হ'ল েহুপাশক্ষক শেেয়, যার অন্তশনজশহে 
কারণগুশল প্রায়শই সািাশেক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রকৃতির। 

o ব্যক্তিরা তাদের সম্প্রদায গুলিতে দীর্ঘস্থায ী এবং ইতিবাচক পরিবর্তন 

তৈরি করার ক্ষমতা রাখে যা একটি বড  পরিসরে অবদান রাখে। 

 

● মূলযায়ন:  
শশক্ষার্থীতদর শনম্নশলশখে িানদতে িূলযায়ন করা হতে: 
● শেেেযাপী সিসযা শ্রোঝা এেং সনািকরণ এেং এটিতক স্থানীয় োস্তেোর সাতর্থ 

সংযুি করা।  
● বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান উত্পাদন করার উদ্ভাবনী পন্থা। 

 

কমমিারা : 
 

● পেজ - ১ (১০মিনিট): শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করে আজকের বিশ্বের সবচেয ে 

চাপের বিষয গুলি কী। 

 

● পর্ব-২  (৫ মিনিট): বিশ্বব্যাপী এবং স্থানীয  সমস্যাগলুি কীভাবে পরস্পর সংযুক্ত 

রয েছে তা দেখিয ে শিক্ষক বোর্ডে প্রতিক্রিয াগুলির একটি চিত্র আাঁকেন। 

 

● পর্ব-৩  (১০ মিনিট): শিক্ষক বিশ্বব্যাপী সংকট ও রাজনীতির ইতিহাস এবং বৈশ্বিক 

সমস্যাগলুি হ্রাস করার জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সম্পর্কে একটি 

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয েছেন। 



 

 

        ○ উদাহরণস্বরূপ, মায েরা এবং তাদের বাচ্চাদের পুরোপুরি টিকা দেওয া হয েছে 

কিনা তা নিশচ্িত করার জন্য কেনিয াতে মায েদের টিকাদান অনসু্মারক পাঠাতে মোবাইল 

প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহৃত হয  সে সম্পর্কে শিক্ষক একটি উদাহরণ দিতে পারেন। 

 

● পর্ব-৪  (৫ মিনিট): শিক্ষকরা আগে যে সমস্যার ক্ষেত্রগুলি শিক্ষার্থীদের দ্বারা 

চিহ্নিত করা হয েছিল সেগুলি প্রযুক্তি দ্বারা কীভাবে মোকাবেলা করা যায  তার বিষয ে 

আলোচনার নেততৃ্ব দেয । 

 

● পেজ-৫ (১৫ শিশনে): শশক্ষার্থীতদর আগ্রতহর শেেয়গুশলর শভশিতে গ্রুপগুশলতে শেভি 
করা হতয়তে (অনুরূপ আগ্রহগুশল একসাতর্থ ে়ে করা হয়), এবং তারা 

সম্মিলিতভাবে সমস্যাটি মোকাবেলার জন্য একটি উদ্ভাবনী সমাধান নিয ে আসে। 

 

● পর্ব-৬ (১০মিনিট): প্রতিটি দল তাদের সিদ্ধান্তসমূহ ভাগ করে নিবে।  

 

● শনম্নশলশখে অশধতেশতন, শিক্ষকরা আলোচনার জন্য এবং সমালোচনার জন্য আরও 

সময  দেওয ার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের তাদের প্রকল্পগুলি প্রোটোটাইপ করার 

অনুমতি দিতে পারেন। 

 

ধশক্ষাথীঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
● 80,000 ঘন্টা (ইিপযাক্ট তেশর করতে আপনার কযাশরয়ার িূলধন েযেহার কতর): 

http://tiny.cc/G12L5R1 
● কাযজকর স্বার্থজপরো এেং কীভাতে কাযজকর করা উশচে সিসযাগুশল কাযজকরভাতে 

শেতেেণ করতে হতে: http://tiny.cc/G12L5R2 
● িলাতরর শিে: http://tiny.cc/G12L5R3 

 


