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িবে র সববৃহৎ পাঠ ভারত 

পাঠ পিরক না: িশ া শি  একিট ভূিমকা 
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• লানাস ব াখ া িক সাসেটইেনবল ডেভলপেম  গালস (SDGs) এবং কন তারা পণূ 

পােরন. 

• লানাস SDGs এবং িনিদ  উ য়ন ভারেত েয়াজনীয় মেধ  একিট সংেযাগ বণনা করেত 

পােরন. 

• লানাস ব াখ া করেত পােরন িকভােব তারা টকসই উ য়ন ল মা া থেক অবদান রাখেত 

পােরন. 

• লানাস িব  জল ও ভারেত স ািনেটশন  বুঝেত. 

       

 
ছা  েম েবশ িন িলিখত  দিশত আেছ: "িক সবেচেয় বড় সমস া আমােদর স দায় 

এবং দেশর মানুেষর ারা স ুখীন হয়?" 

িশ েদর উৎসািহত অেন র দৃি েকাণ থেক িচ া করা. উদাহরণ প, যিদ আপিন বলেত 

পাের, "Youneed আপনার মত যিদ আমােদর িনজ  ধানম ী মেন হেব!" 

জাড়া বা ছাট ছাট দেলর মেধ  ছা  িচি ত সবেচেয় বড় সমস ার িকছু তারা তােদর 

স দােয়র এবং ভারত মুখ মেন আেছ. প থেক িকছু াবনা িনন. এই সামেনর িদেক 

একিট বাড স ুেখর লখা যেত পাের. 

 

পুেরা াস একিএত ভােব চ  িদ ইনিভি বল এ  মাইট গাল কিমক িট পড়ুন যা 

সাসেটইেনবল ডেভলপেম  গালস িলর সােথ পিরিচিত ঘটায়:  এখােন উপল . 

 

িশ ার উে শ  

ভিমকা 5 িমিনট  

SDGS এর সে  পিরচয় করােনা                     10 িমিনট 
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বা মাশন কিমকিট এখােন দখুন. 

 
. 

 5 ন র পৃ ায় বা িফ  এর মধ বতী অংেশ এিট ব  ক ন. 

 
       
 

ছা েদর 17 িট সাসেটইেনবল ডেভলপেম  গালস দখান. আপিন গালস পা ার এখােন 

ডাউনেলাড করেত পােরন. 

িশ াথীেদর িজ াসা িচি ত যা ল মা ার সমস ার য তারা পাঠ েত শনা  -এর িত সংেযাগ 

আেছ, িবেশষ কের য তারা িবেবচনা িবেশষ কের ভারত থেক াসি ক হেত. 

 
. 

কিমক শষ না হওয়া পয  পডুন. 

ছা েদর িজ াসা ক ন যা বািক গ িট কান গােলর উপর ফাকাস করেছ. 

ওই গালিটর স েক ওেদর িক ধারনা সটা বণনা করেত বলুন এবং  িজ াসা ক ন য 

কন তারা মেন কেরন য এটা ভারতবেষর েএ াসি ক. 

জন  পুেরােনা ছা েদর তােদর যখােন জল জল ব ব াপনার পূণ চ  যমন িনেচর গাল 

ল মা া মাধ েম আবৃত থেক আেস এবং ায় িব তৃভােব ভাবেত উৎসািহত. 

 

িশ কেদর জন   6 গােলর িনেদশনা 

SDGS িল আেলাচনা ক ন                           10 িমিনট 

6 ন র গােলর উপর ফাকাস: 

 

িব  জল ও স ািনেটশন        15 িমিনট 
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 গাল 6 িব  জল ও স ািনেটশন উপর ফাকাস কের 

 এই গােলর জন  ল মা া হল: 

 • এটা িনি ত করা য সবাই িনরাপদ জল এে স করেত পাে ন. 

 • িনি তকরণ সব জনিশ া সু  া িবিধ অভ াস স ািনেটশন (িনরাপদ িনকাশী 

িন ি  এবং ভাল বজ  ব ব াপনা) অ াে স এবং আেছ. 

 • জেলর ণমান মিনটর এবং দষূণ কমােত. জল িনে েপর ঘটনা থেক রাসায়িনক বা 

দষূণকারী আটকান. 

 • জল কাে ামাইজড, তার পুনরায় ব বহােরর জন  অিধক স দ উ য়নশীল. 

 • স দােয়র মেধ  সেচতনতা বাড়ােত িনি ত তারা জল ব ব াপনা ও স ািনেটশন 

উ িতেত একিট সি য় ভূিমকা পালন কের. 

 • র া ক ন এবং পাহাড়, অরণ , জলাভূিম, নদী, জল র, এবং দ সহ জল সং া  

বা ত , পূবাব ায় িফিরেয় আনুন. 

গাল 6 এর আরও তথ  

 

 

পাঠিট স  করার জন  ছা েদর এই িটর  মধ  একিট কমকা  পুণ করেত বলুন: 

কমকা  1 

একিট বাক  বি ক ল  এবং িক তারা তােদর অথ তােদর মতামত িতফিলত িলখুন. শ  

িশ াথীেদর ব বহার এবং একিট িকি ক  বা ফসবুক পাে  িলখেত দয়া হয় সংখ া সীমাব  

রাখুন. একিট ণী িহেসেব টুইটার @WorldsLesson_IN এবং @GEMSEducation অথবা 

ফসবুক @WorldsLargestLessonIndia এই এক পা . 

হ াশট াগ #WorldsLargestLessonIndia ব বহার ক ন. 

.  

কাযকলাপ 2 

ি  বা ায় 12cm x এর 12cm এর কাগেজ ায়ার আকঁা. িতিট ছা  কাগজ একিট ফাঁকা 

বগে  দাও এবং একিট একক কিমক ম তােদর অত  শি শালী জািত ব বহার গাল 6. 

 ব িত মহীন কমকা                 5 িমিনট 
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অজন তােদর িকভােব তারা একিট ব তৃা বু ুদ মেধ  গাল িদেয় সাহায  করেত পােরন তােদর 

ধারণা যাগ করেত বলুন সাহায  করার জন  িনেজেদর দখাে  ইেমজ আকঁা তােদরেক 

িজ াসা. পদে প বা বড় ছাট হেত পাের. ায়ার সং হ এবং ুেল একিট দশন করা; যমন 

উপের টুইটার বা ফসবুেক আমােদর সােথ শয়ার ক ন. 

 
 
 

 ি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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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 
 

 
আমােদর সং েশ আসুন 

 
আমােদর মল ক নঃ  lesson@project-everyone.org 

 

বা আমরা সাশ াল িমিডয়ার মাধ েম আপনার সােথ যাগােযাগ করেত ও আপনার সম  িশ া 

সং া  অিভ তা নেত চাই 

 
Facebook 
 @WorldsLargestLessonIndia 
Twitter  
@WorldsLesson_IN 
Instagram  

 

mailto:lesson@project-everyone.org

