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পৃিথবীর বৃহ ম পাঠ ভারত 

পাঠ পিরক না:জলবায়ু পিরবতেনর একিট ভূিমকা 
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• লানাস জলবায়ু পিরবতন বণনা এবং ধান ব ব ত পিরভাষা বুঝেত পােরন. 

• লানাস বুঝেত পাির িকভােব জলবায়ু পিরবতেনর নিতবাচক ভারত ভািবত করেছ. 

• লানাস ব াখ া করেত পােরন িকভােব তারা জলবায়ু অ াকশন ল  অজেন অবদান 

রাখেত পাের. 

 

িত: 

জলবায়ু পিরবতন পিরভাষা শ  িলখুন একিট বাড বা উ ােনা চাট (পিরচায়ক কাযকলাপ 

আেলাচনা করা হেব). 

 

সং া আেলাচনার পর আেছ িশ াথীেদর জন  ত কিপ আেছ. 

 

ব : যিদ কান ছা  সরাসির একিট াকৃিতক েযাগ ারা ভািবত হেয়েছ মাধ েম িচ া 

ক ন এবং পাঠ ঐ উপাদােনর সে  সংেবদনশীলভােব এিগেয়. 

       

 
িশ াথীেদর িজ াসা যিদ তারা সবেচেয় সাধারণ শ  ও পিরভাষা যখন জলবায়ু পিরবতন 

িনেয় আেলাচনা করত িকছু িনধারণ করেত পারেবন ারা পাঠ . ছা  জাড়া বা দেলর 

মেধ  আেলাচনা করা এবং তারপর শ  য বােড লখা হয় িকছু াব ব াখ া িজ াসা 

কেয়ক িমিনট সময় দাও. একবার িতিট শ  িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ, পিরভাষা এবং 

তােদর সং া সে  একিট চাদর খঁুেজ িদেত. 

শ  সং া 
জলবায়ু পিরবতন সমেয়র আবহাওয়া উে খেযাগ  পিরবতন 

বি ক উ তা পৃিথবীর বায়ুম লীয় তাপমা া সামি ক বৃি  

িশ ার উে শ  

ভূিমকা 7 িমিনট 
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ি ন হাউেজর ভাব পৃিথবী থেক তাপ ারা সৃ  পৃিথবীর ওয়ািমং 
বায়ুম েল ীনহাউস গ াস ারা আটকা 
পেড়েছন 

কাবন - ডাই - অ াইড কিট ি নহাউজ গ াস য যখন ালািন 

পাড়ােনা হয় উৎপািদত হয় 

কাবন ফুটি  কাবন-ডাই-অ াইড কউ পিরমাণ তােদর 

কাযকলােপর মাধ েম সৃি , ায়ই এক বছেরর 

মাপা 
িরসাইেকল িকছু পনুব বহারেযাগ  বজ  পা র 

 
 
       

 

 

ণী িজ াসা চ  অপরােজয় এবং পরা মশালী গাল কিমক পড়েত এখােন কিমক 

ডাউনেলাড ক ন. 

 

অনলাইন দশৃ : অথবা গিত কিমক ঘিড় 

 

ছাট ছাট দেল িবভ  িবষয় কিমক উ ািপত সংে প এবং জলবায়ু পিরবতেনর িবিভ  

কারণ একিট তািলকা সে  আসা আপ করেত বলুন. তােদর ধারনা িবকাশ এবং তারপর 

বগ সে  িফের শয়ার করেত 3 িমিনট ায় প দাও. যখন ধারনা িফের ভাগ করা হয়, 

িনি ত এটা  কারণ একিট পিরসীমা আেছ এবং তােদর মেধ  অেনক ধরেনর 

কিমক কমকা                                    10 িমিনট 

আেলাচনা কমকা                             10 িমিনট 
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পুনব বহার এবং কম শি  ব বহার কের যমন ছাট পৃথক কম এবং পিরবতন ারা সুরাহা 

করা যেত পাের না. 

 

তারপর, িবিভ  উপােয় জলবায়ু পিরবতন স েক একিট বগ আেলাচনা নিতবাচকভােব ভারত, যা স বত 

াকৃিতক েযাগ েলার ানীয় অ েলর ভািবত িবষেয় আেলাচনায় অ ভু  করা হেব ভািবত কেরেছ. 

 

 

 গাল 13: জলবায় ুএ ন 

গাল 'জলবায়ু পিরবতন ও তার ভাব মাকােবলায় জ রী পদে প িনন' হয় 

 

গাল 13 অজেন সদস  যু রা  জািতসংেঘর করেত স ত হেয়েছ: 

• িনি তকরণ মানুষ ভাল জলবায়ু ও াকৃিতক েযাগ এর সােথ স িকত িবপদ জন  

ত করা হয়. 

• তােদর সরকােরর এেজ া এে স জলবায়ু পিরবতেনর িবষয় এবং স দ বরা  জলবায়ু 

পিরবতেনর লড়াই 

 

গাল 13 অিতির  তথ  
 

1. আগামীকাল আপনার কাবন ফুটি  কিমেয় ফলুন 

 

ফাকাস ল  13:জলবায়ু ব ব াঃ                       

15 িমিনট 

 

নাির কমকা                               5 িমিনট 
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ছা েদর তােদর সাধারণ িদেনর কাযতািলকা, ঘুম থেক ওঠার থেক  কের রােত 

ঘুেমােত যাবার আেগ পয  তারা িক িক কেরেছ তা িলখেত বলুন। তারপর তােদর 

সারািদেনর কােজর িদেক দখেত বলুন, এবং িনেজেদর কাবন ফুটি  কমােত তারা িক িক 

ছাট ছাট পিরবতন করেত পাের তা িজে স ক ন। 

উদাহরণঃ সকাল ৬টা - ঘুম থেক ওঠা ও ান করা। কাজঃ ান করার সময় যত কম স ব 

জেলর অপচয়।        

সকাল সােড় ৭টা - ুেল যাবার বাস ধরা। কাজঃ হাঁটুন বা বাইক ব বহার ক ন। 

ছা েদর কাল থেকই ছাট ছাট পিরবতন করেত  করেত ও পিরেবশ র ায় তােদর 

অংশ হণ করেত বলুন। 

অথবা 

২. িরসাইি ং চ ােল  

ছা েদর িজে স ক ন তােদর কােছ বািড়েত এরকম কােনা বজ  আেছ িকনা যা িদেয় 

তারা অপরােজয় চ  বা শি মান মেয়র মেডল বািনেয় আনেত পারেব। ছা েদর এই বজ  

ুেল িনেয় আসার জন  একিট আলাদা সময় িনবাচন ক ন ও একিট িতেযািগতার ব ব া 

ক ন যেখেন ক সবেচেয় ভােলা িরসাইকল সুপারিহেরা বানােত পাের তা িনবাচন করা 

হেব। 

 

 

 

 

 

 

িব  জাড়া লে র জন  কমপ া হণ 
িশ ক িহেসেব আপনার সই মতা আেছ যােত আপনার ছা ছা ীেদর ইিতবাচক 

শি টােক আপিন সিঠক খােত বইেয় িদেত পােরন আর ওেদর এটা িব াস করেত 

সাহায  করেত পােরন য তারা মতাহীন নয়, য পিরবতনটা স ব এবং তারা য 

সটা অজন করেত পাের সটা বুিঝেয় দওয়া। 

 

িঠক এখনই ছা ছা ীরা আমােদর য কান একটা পােঠর শেষ িব েজাড়া লে র 

জন  কমপ া হণ করেত পাের তােদর নতৃবেৃ র কােছ িলেখ পািঠেয় এবং তাঁেদর 

িজ াসা কের য তারঁা কান িনিদ  ল  অজেনর জন  িক করেছন। 

 

গভীরতর িশ ণ লােভ ও ভাব সৃি র জন  তারা তােদর িনেজেদর ানীয় জনেগা ীেত 

পিরবতন আনার জন  নানা কে  অংশ িনেত পাের। আমােদর ওেয়বসাইট 

http://worldslargestlessonindia.globalgoals.org/take-action-title/-এ আসুন এবং 

আরও অেনক িকছু জানুন। আপনার ুলও ভারেতর ‘আিম পাির ু  স চ ােল , ২০১৭’-

র িডজাইন ফর চ  কায েম অংশ িনেত পাের। এে ে  একিট িবেশষ জ  স 

এডুেকশন াবাল গা  স পুর ারও রেয়েছ। 

http://worldslargestlessonindia.globalgoals.org/take-action-title/
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িশ ার উে শ  

 

• লানাস িক টকসই উ য়েনর জন  বি ক ল  হয় ব াখ া এবং তারা কন পণূ 

পােরন. 

 

• লানাস বি ক ল  এবং িনিদ  উ য়ন ভারেত েয়াজনীয় মেধ  একিট সংেযাগ বণনা 

করেত পােরন 

 

• লানাস ব াখ া করেত পােরন িকভােব তারা বি ক ল  থেক অবদান রাখেত পােরন 

• লানাস িব  পািন ও ভারেত স ািনেটশন  বুঝেত 

 
 
যাগােযাগ রাখেবন না 

Eআমােদর ইেমইল অনুি ত lesson@project-everyone.org 

অথবা আমরা আপনার সােথ সংযু  হওয়ার জন  ভালবােসন এবং আপনার পাঠ 

স েক সব নেত চাই 

সাশ াল িমিডয়ায়: 

ফসবুক 

 @WorldsLargestLessonIndia 

  টুইটার 

@WorldsLesson_IN 

ইন া াম 

@WorldsLesson_IN 

mailto:lesson@project-everyone.org
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INTRODUCTION 
ভূিমকা 


