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পৃিথবীর বৃহ ম 

িশ া ম ভারত পিরচালন সং া  নিথপ    
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িবষয় ম 

 
১. পৃিথবীরর বৃহ ম িশ া ম ভারত এর মূল িবষয়িট িক?   

 
২. আ জািতক ল  বলেত মূলত কান িবষয় িলেক বাঝােনা হেয়েছ এবং ভারেতর 

কমবয়সীেদর কন ৩. েুলেদর িক করেত বলা হে ? 

৪. পৃিথবীর বৃহ ম িশ া িদেত সাহায  িহেসেব আপিন িক িক িজিনস পােবন? 

৫. ভারেত এর সােথ আর ক ক জিড়ত আেছন? 

৬. এর পর িক? 
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১. পৃিথবীরর বৃহ ম িশ া ম ভারত এর মলূ িবষয়িট িক? 
 
 

সে র ২০১৫ ত, ইউনাইেটড নশনস অিত দাির  খেত, অসাম  ও অৈনিতকতার 

িব ে  লড়েত এবং এরই সােথ ২০৩০ সােলর মেধ ই পিরেবশগত সমস ার সমাধােনর 

লে  িকছু িচর ায়ী উ য়েনর পিরক না হণ কেরেছ। ভারত সহ আেশপােশর সম  

সরকার তােদর দেশর জন  ও বৃহৎ অেথ সারা পিৃথবীর জেন ই এই ল  পূরেণর চুি েত 

া র কেরেছন। যিদ এই ল িল পূরণ করা স ব হয় তেব তেব তাঁরা সকেলর জেন  

এক া কর, সুরি ত ও সু র ভিবষ ৎ সহ পিৃথবীর িত িত িদে ন।     
 

২০১৫ ত  করা ােজ  এভিরওয়ান পৃিথবীর সকলেক এই ল িল ও তােদর সরকার 

া িরত িত িতেত িক বলা হেয়েছ তা জানেত স ম কের। চলি  িনমাতা ও কিমক 

িরিলেফর িত াতা িরচাড কুিটস, ইউনাইেটড নশনেসর সহায়তায় এই ক িট  

কেরেছন। 
 

পৃিথবীর বৃহ ম িশ া ম এই ােজ  এভিরওয়ােনরই একিট অংশ মা , যা সারা পিৃথবীর 

ছােটােদর এই আ জািতক ল িল জানেত ও বুঝেত সাহায  করেব।  
 

পৃিথবীর বৃহ ম িশ া ম বা ােক এই ল িলর সােথ পিরিচত করায় খবুই জীব  ও 

িচ াকষক ভােব, অ ািনেমেটড চলি , কিমকস ও কায িনভর িশ া েমর মাধ েম। 

২০১৫ সােল এিট  করার পর থেকই ভারত সহ অেনক দেশর ছাটরা এেত অংশ হণ 

কেরেছ।   
 

পৃিথবীর বহৃ ম িশ া ম ভারেতর কাজ  করা হেয়েছ সে র ২০১৬ ত। এই 

িশ া ম আপনােদর কােছ িনেয় এসেছ একিট িশ া সং া  সংগঠেনর গা ী, যার মেধ  

GEMS এডুেকশন ও UNICEF অন তম, এবং এই কায ম মূলত ল  রাখেব সই 

কায ম িলর িদেক যা ভারেতর কমবয়সীেদর সবেচেয় বশী ভািবত কের যার মেধ  

িশ া, িল  বষম , পির তা ও পিরেবশ পিরবতন পূণ। কিমকস, অ ািনেমেটড 
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চলি  ও িশ ার বইপ  িবনামূেল  দান করা হেব, এই িল ছয়িট ভাষায় পাওয়া যেত 

পাের (ইংিলশ, িহি , বাংলা, তািমল, জরািট ও তেল ) যা আপনােক এই আ জািতক 

ল িল বাঝােত সাহায  করেব। এই সম  িবনামূেল র িশ ার িজিনসপ  িন িলিখত 

ওেয়বসাইেট রাখা আেছঃ   
http://worldslargestlessonindia.globalgoals.org/ 

 
 
২. আ জািতক ল িল িক িক এবং ভারেতর ছাটেদর 

স িল কন শখা দরকার? 

 
মাট ১৭িট ল  রেয়েছঃ 

 

ইউনাইেটড নশনস অিত দাির  খেত, অসাম  ও অৈনিতকতার িব ে  লড়েত এবং 

এরই সােথ ২০৩০ সােলর মেধ ই পিরেবশগত সমস ার সমাধােনর লে  িকছু িচর ায়ী 

http://worldslargestlessonindia.globalgoals.org/
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উ য়েনর পিরক না হণ কেরেছ। ভারত সহ আেশপােশর সম  সরকার তােদর দেশর 

জন  ও বৃহৎ অেথ সারা পৃিথবীর জেন ই এই ল  পূরেণর চুি েত া র কেরেছন। যিদ 

এই ল িল পূরণ করা স ব হয় তেব তেব তাঁরা সকেলর জেন  এক া কর, সুরি ত 

ও সু র ভিবষ ৎ সহ পৃিথবীর িত িত িদে ন।  
 

িবিভ  দেশর সরকার, সামািজক সংগঠন িল, িশ ক ও িবিশ  মানুষেদর সহায়তায়, যাঁেদর 

মেধ  অেনক ভারতীয়ও আেছন, ইউনাইেটড নশনস এই ল িল তরী কেরেছ – য 

ল িলর মেধ  থেমই পৃিথবীর যুবসমােজর ওপর একিট িবশাল িনরী ার আেয়াজন 

কেরেছন তাঁরা, যার মাধ েম দখা হেব সারা পৃিথবীেত মূল কান কারণ িল যুবসমােজর 

উ য়ন ব হত কের। এই ১৭ িট ল  যিদ পূরণ করা স ব হয় তেব তা সারা পিৃথবীর 

সমস া সমাধান করেত একইসােথ সারা পৃিথবীর সম  মানুষেক সাহায  করেব। িতিট 

লে র িনজ  িকছু গ ব  রেয়েছ স ূণ ল  পূরেণর জেন  িতিট গ ব  পূরণ করেত 

হেব। এই ল িল স েক িবশেদ জানেত িন িলিখত ওেয়বসাইটিটর হামেপেজর িনেচর 

অংশিট দখুনঃ  
http://worldslargestlessonindia.globalgoals.org/ 
 
 

ছাটেদর এই ল িল জানা খুব জ ির কারনঃ  
 

১. যিদ িকছু পিরবতন না হয় তেব সবেচেয় বশী ভাব আজ যারা ছাট তােদর ওপেরই 

পড়েন।  

উদাহরণ িহেসেবঃ যিদ জলবায় ুপিরবতন হেয় যায়, যিদ দাির  ও িহংসা ভারেত ও সারা 

পৃিথবীেত বতমান সমেয়র হােরই চলেত থােক, িশ রা এক আেরা ভয়াবহ, িহংসা বণ ও 

াে র জন  িতকর ভিবষ ৎ পােব।   
 
 

২. ছাটরাও সাহায  করেত পাের!  ভারত সরকার এই ল িল পূরেণ ব পিরকর, িক  

ল  পূরেণ সকলেকই তােদর িনেজেদর অংেশর কাজটুকু করেত হেব। এর থম পদে পই 

হ’ল দশ ক উ য়েনর িদেক িনেয় যাবার সরকােরর এই কে র কথা সবাইেক জানােনা। 

http://worldslargestlessonindia.globalgoals.org/
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ি তীয় পদে প অবশ ই হেব সরকার য পদে প িল নেব তা পূরণ করেত সাহায  করা, 

তার কথা সমােজর সব েরর মেধ  ছিড়েয় দওয়া ও ল  পূরেণর িদেক যােত এিগেয় 

যাওয়া যায় তা িনি ত করা।  

৩. ুেলেদর িক করেত বলা হে ? 

 
ুল িলেক আ জািতক লে র ওপের িশ া িদেত অনুেরাধ করা হে , যার মাশ েম 

ছাে রা এই ল িল স েক জানেত পারেব ও ভারত দাির , বষম  ও ২০৩০ সােলর 

মেধ  জলবায়ু পিরবতন সং া  য পথ িল বেছ িনেয়েছ সখােন সহায়তা করেত পারেব।  
 
 

িশ া ম িল এভােবই সাজােনা হেয়েছ যােত স িল িশ েকর যখন পড়ােবন সই 

সময়েক ব হত না কের, যমন াথনা স ীেতর সময় বা নাগিরক  বা নিতক িশ ার 

ােস।  
 

আপিন একিট িশ া িদেত পােরন বা কেয়কিট িস া িদেত পােরন। এ িস া  স ূণ 

আপনার হােত য আপিন এই কাজিটেত ছা েদর কতটা সময় ব  রাখেবন।  
 

আপনার িশ া ম স ূণ হেল আপিন আপনার ছা েদর আ জািতক লে র িদেক এিগেয় 

যাবার জেন  পিরবতেনর কাঠােমা তরীর “I Can” ুল চ ােল  ২০১৬/১৭ অংশ হণ 

করেত িনেজেদরেকই ানীয় কান পিরবতন করেত বলেত পােরন। 
 

যিদ আপিন লে র িদেক একিট িশ াই িদেয় থােকন তাহেলও তার ফেটা বা িভিডও রাখুন 

এবং তা সংগঠকেদর পািঠেয় িদন। আপনার বা আপনার ছাে রা এই িশ া ম স েক িক 

মেন করেছ সই অিভ তা ও ম ব  বা ছাে রা এই িশ া েম বিণত লে  পৗেঁছােত 

িনেজরাই কান পদে প িনে  িকনা এসব তথ  আমােদর সােথ ভাগ কের িনন।   
 

আপনার সম  অিভ তা, ছিব ও িভিডও ভাগ কের নওয়া যেত পােরঃ 
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Twitter: @WorldsLesson_IN 
Facebook: @WorldsLargestLessonIndia 
Instagram: @WorldsLesson_IN 
 

সােথই #WorldsLargestLessonIndia িলখেত ভুলেবননা। 
 

আপিন ই- মলও করেত পােরনঃ lesson@project-everyone.org 

 

পৃিথবীর বৃহ ম িশ া ম আপনার অিভ তা সকেলর সােথ ভাগ কের নেব যােত তা 

ভারেতর অন ান  ুল আপিন িক কাজ করেছন তা দখেত পায়।  
 

mailto:lesson@project-everyone.org
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৪. পৃিথবীর বৃহ ম িশ া িদেত সাহায  িহেসেব আপিন িক 

িক িজিনস পােবন? 

 
আপিন িন িলিখত িজিনস িল িবনামূেল  ব বহার করেত বা ডাউনেলাড কের িনেত পােরন। 
 

আ জািতক ল  স েক িশ েদর জানােত রেয়েছ ৪ চ  অপরািজত ও শি শালী মেয়র 

কিমকস ও অ ািনেমেটড কাটুন, যােত জল ও পির তা (ল  ৬), সিঠক িশ া (ল  ৪), 

িল  বষম  দরূ করা (ল  ৫) ও পিরেবশ র ার (ল  ১) ওপর  দওয়া হেয়েছ। 
 

ব ঃ য কিমক বইিট এই সম  লে র স েক জানায় সই বইিটেত িকছু কাযিববরণী 

রেয়েছ যা ছা েদর াস েমই পূরণ করেত হেব।  
 

িতিট কিমেকর মাধ েম ৪িট লে র ব াপাের বলার কথা ভাবা হেয়েছ যার মাধ েম 

িশ েকরা ছা েদর মেন রাখার মেতা কের িশ া িল িদেত পারেবন। 
 

এই সম  ব িল পাওয়া যােব ইংিলশ, িহি , বাংলা, তািমল, জরািট ও তেল  ভাষায় 

িন িলিখত জায়গায় পাওয়া যােবঃ 
http://worldslargestlessonindia.globalgoals.org/ 
 

 অিতির  িবষ িল কবলমা  ইংিলশ ও িহি েত রেয়েছ। 

 স র কন রবাটসেনর লখা িট অ ািনেমশন ছিব, যা ল িলর িদেক িক ভােব এিগেয় 

যেত হেব তা এবং িকভােব ত ন ও ছাটরা এই ল িল পূরেণর িদেক এিগেয় যেত 

পাের ও যাে  তার ওপর জাড় দয়। 

 ১৭ িট আলাদা আলাদা লে র ওপর গৃহীত সারা পৃিথবীর িশ া ম। আপনার ভৗেগািলক 

সীমানার ও সামািজক পিরকাঠােমার উ িতর জেন  িচর ায়ী উ য়েনর অংশ িহেসেব 

আপিন এই িল আপনার িশ ার সােথ যু  কের িনেত পােরন।  

http://worldslargestlessonindia.globalgoals.org/
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৫. ভারেত এর সােথ আর ক ক জিড়ত আেছন? 

 
দ  ন াশনাল িমিনি  অফ িহউম ান িরেসাশ ডেভলপেম  এই কায মেক সাহায  করেত 

একিট বাতা কাশ কেরেছন। এই বাতায় াইমারী, সেক ারী ও ইউিনভািসিটর িশ ার 

জেন  দািয় া  এই দ র জািনেয়েছন িচর ায়ী উ য়েনর এই ল িলর মেধ  “সকেলর 

জন  সিঠক িশ া” এই ল িট সবেচেত পূণ। িতিন কিমকস ও অ ািনেমেটড 

চলি ে র উেদ াগেক সাধুবাদ জািনেয়েছন ও তা িচর াহ ী ভাব ফলেব বেল আসা 

কাশ কেরেছন। 
 

আপিন যিদ এই বাতািট দখেত চান তেব তা দখেত পােবন এখােনঃ 
https://vimeo.com/182833847 
 
 

https://vimeo.com/182833847
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৬. এর পর িক? 

 
 িজিনসপ েলা একটু দখুন http://worldslargestlessonindia.globalgoals.org/ 

 িঠক ক ন আপিন িকভােব অংশ হণ করেবন 

 আপনার ুেলর সম  িশ কেদর আ জািতক ল  স েক আরও জানেত সাহায  ক ন। 

 দয়া কের আপনার িশ ািট চালনা ক ন 

 আপনার মতামত জানান। 

 
 
  

http://worldslargestlessonindia.globalgoals.org/
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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  
@WorldsLesson_IN 

mailto:lesson@project-everyone.org

