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িবে র সববৃহৎ পাঠ ভারত 

পাঠ পিরক না: িশ া শি  একিট ভূিমকা 
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• লানাস 3 কারেণ ভারেত অেনক িশ  একিট াথিমক এবং মাধ িমক িশ া স  না বণনা করেত 

পােরন. 

• লানাস িক মলূ  একিট িশ া একিট পৃথক এবং ভারেত হেয়েছ বণনা করেত পােরন. 

• লানাস ব াখ া করেত পােরন িকভােব তারা 2030 ারা একিট মােনর াথিমক ও মাধ িমক িশ া 

হণকারী সকল িশ েদর বি ক ল  উ াকা া থেক অবদান রাখেত পােরন. 

 . 

িত: 

 

• একিট বাড বা উ ােনা চাট একিট সমস া গাছ একিট উদাহরণ আকুঁন. 

       

 
. 
 

একিট আেলাচনা ে  পাঠ . িশ াথীেদর িজ াসা: "আপিন এখােন এই ণীকে  

বসা হয় িন তাহেল এখনই আপিন িক কাজ করা হেব?" 

 

তােদর কারেণ তারা ণীকে  না হেত পাের উপর িতফিলত এবং তারপর িকছু উ র 

ভাগ কের িনেত বগ িজ াসা করেত কেয়ক িমিনট সময় দাও. কীভােব ভারেতর ল  ল  

িশ  ুেল না হয় এবং য আপিন একিট কিমক পড়েত যাি  / একিট সংি  

অ ািনেমেটড িফ  পাহারা আরও জানার জন .

িশ ার উে শ  

 ভূিমকা 5 িমিনট 
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পুেরা াস একিএত ভােব চ  িদ ইনিভি বল এ  মাইট গাল কিমক অন এডুেকশন:  

এখােন উপল . 

 

বা মাশন কিমকিট এখােন দখুন. 

 
 
 
ছাট ছাট দেল িবভ , তােদর স দােয়র মেধ  িশ ার জন  তােদর িনজ  সমস া গাছ 

(একিট উদাহরণ িহসােব পিরিশে র মেধ  1 দখুন) উ য়নশীল ারা িবষয় কিমক উ ািপত 

সংে প ছা  িজ াসা. 
 

সমস া (গােছর কাে  মেধ ) তােদর স দায় বা দেশ ুল থেক বর কের িশ েদর হেত হেব. 

অতঃপর তােদর কারণ এবং এই ভাব িনেয় আেলাচনা করার জন  িজ াসা, এবং একিট গােছ 

তােদর আকঁা. 
 

যিদ স ব হয়, সমস া গােছর ছিব িনেত এবং #পৃিথিবর বৃহ ম পাঠ ভারেতর সে  সাশ াল 

িমিডয়ায় শয়ার ক ন. 

 

িবক : মু ণ ও কায়ািলিটর িশ া গাল উভয় ইংেরিজ এবং িহি  উপলভ  কাটুন িববরণ 

ভাগ. 

কিমক কমকা                                10     িমিনট 

আেলাচনা কমকা                             10     িমিনট 
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গাল উ ািভলাষ আেছ: 

• িনি তকরণ সব ছেলরা এবং মেয়রা িবনামূেল , ন ায়স ত এবং মােনর াথিমক ও 

মাধ িমক িশ া স . 

• যােত তারা ভাল কাজ পেত পােরন যুব ও া বয় েদর কািরগির ও বৃি মূলক িশ েণর 

জন  আেরা সুেযাগ দান. 

• নারী-পু ষ, িতব ী, আিদবাসী ও সংঘােতর িশকারেদর িশ েদর জন  মধ বতী িশ াগত 

সুেযাগ মেধ  শষ বষম . 

• সবার জন  একিট িনরাপদ এবং ইিতবাচক পিরেবশ দান ুল সুিবধা উ ত. 

• পােরন একজন ব ি র দেশ বা িবেদেশ, বৃি মূলক ও কািরগির িশ ণ জন  বৃি র সংখ া 

বৃি . 

• িশি ত ও যাগ  িশ ক সংখ া বাড়ান. 

• টকসই উ য়েনর জন  িশ া চার ক ন. 

এখােন  গাল 4 স েক আরও জানুন. 

 

 

আেশপােশর প েলা িমিশেয় ে ম ি  িবতরণ ক ন. 

নতুন েপর িশ াথীেদর বলুন য িতিট ে ম ি র জন  একিট সিলউশন ি  তির করেত 

বলুন. 

মেধ  কারণ েলা ক সমাধােন এবং পিরণিত িল ক ভােব  বদেল িদন. 

 

ফাকাস ল  4:িশ া                                              15 

িমিনট 

নাির কমকা                               5 িমিনট 
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পুেরা াস ক বলুন য ওই সমাধান িল িচি ত করেত য িল ক তারা সাহায  করেত 

পাের এবং কান িল ক তারা ভািবত করেত পারেব না. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ে ম ি  টমে ট 
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িব  জাড়া লে র জন  কমপ া হণ 

 
িশ ািবদ িহসােব আপিন চ ােনেলর করার 

মতা আেছ 

ছা  'ইিতবাচক এবং তােদর িব াস য 

তারা মতাহীন নয় সাহায , য পিরবতন 

স ব নয়, এবং তারা এিট চালনা করেত 

গভীর িশ া ও ভাব জন  তারাও অংশ িনেত পােরন 

ক  তােদর ানীয় স দােয়রিমিনট মেধ  গাল 
জন  পিরবতন করেত. আমােদর ওেয়বসাইেট 

"অ াকশন িনন" পৃ ায় যান 

    ভাব 

     অসিুবধা 

   কারণসমূহ 
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LEARNING OBJECTIVES 
 

 Learners can explain what the Global Goals for Sustainable Development are and 
why they are important. 

 
 Learners can describe a connection between the Global Goals and specific 

developments needed in India  
 

 Learners can explain how they can contribute to the Global Goals  
 

 Learners understand the importance of clean water and sanitation in India 
 

 
 
INTRODUCTION 
 

 
DOGET IN TOUCH 
 
Email us at lesson@project-everyone.org 
 
Or we’d love to connect with you and hear all about your lessons  
on social media: 
 
Facebook 
 @WorldsLargestLessonIndia 
Twitter  
@WorldsLesson_IN 
Instagram  
@WorldsLesson_IN 

mailto:lesson@project-everyone.org

