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এক নজঠর 

ণিখন লক্ষ্য  

৫  দেদিমত দিিার্থীরা ি ীয় িতষ্টষ্টমকাি দর্থমক জাদতগত বেদিেয, সংস্কত দত ও 

দ াগাম াগ সম্পমক ৃদিখমে। েযক্তিগত জীেন, স াজ ও দেশ্বেযাপী িম রৃ ভূদ কা 

সম্পমক ৃজানার  ািযম  দিিার্থীরা সাংস্কত দতক বেদিেযমক স াির করমত 

দিখমে। এছাড়াও তারা আমিািনা করমে কীভামে দেদভন্ন সংস্কত দতর  ানুমের 

 ামে দ াগাম াগ সাদিত হমত পামর এেং কীভামে তারা একক্তেত হময় নানা 

স সযার স ািান করমত পামর। 

ণিষয়িস্তু  

পাে ১ পারস্পদরক  ূিযমোমির দ াগসূে  

পাে ২ ি ৃ ও স াজ 

পাে ৩ দেশ্বজমুড় ি ৃ 

পাে ৪ ি ৃ অনুসন্ধান  

পাে ৫ দ াগাম াগ, সংঘাত ও ি ৃ সহম াগ  

 

ণিখন ফল 

 



 

 

● দেমশ্বর নানা িম রৃ প্রদত দেমিে গুরুত্ব প্রিানপূেকৃ দিিার্থীরা নতুন নতুন 

সংস্কত দত সম্পমক ৃদিখমে।  

● দিিার্থীরা তামির েযক্তিজীেন ও স ামজ ি ৃ ও অনযানয সাংস্কত দতক 

প্রদতষ্ঠামনর ভূদ কা সম্পমক ৃদেমিেিী দিন্তা করমে। 

● দিিার্থীরা দ াগাম াগ ও স সযা স ািান িিতা কামজ িাদগময় দভন্নতা 

দর্থমক উি্ভূত সংঘাতমক প্রদতহত করার উপায় দের করমে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

শ্রেণি: ৫ম ; পাে: ১ 

“পারস্পণরক মূলযঠিাঠির শ্র াগসূত্র” 

সময়সীমা: ৬০ দ দনট 

ণিষয়: দপৌরনীদত, ইদতহাস, স াজ  

মানদণ্ড:  ানসম্মত দিিা (SDG ৪); অস তা হ্রাস (SDG ১০); িাদন্ত, নযায়দেিার, ও 

কা কৃর প্রদতষ্ঠান (SDG ১৬) 

প্রিয়ঠন: Isabelle Byusa, Arianna Pattek, Emily Pope, Sam (Shiv) Sharma, Tisha Verma, Devon 

Wilson 

 

সারসংঠক্ষ্প ও মূলনীণত: ি ৃ ও  ূিযমোমির সম্পক ৃঅনুিােমনর উমেমিয 

দিিার্থীরা েযক্তিগত  ূিযমোি সম্পমক ৃকর্থা েিমে এেং দেদভন্ন িম রৃ সামর্থ দসসে 

 ূিযমোমির দ ি-অদ ি দনময় আমিািনার অনুিীিন করমে। এর ফমি দিিার্থীরা 

উপিদি করমে দকন দেদভন্ন  ানুে দেদভন্ন  মত দেশ্বাসী ও দেদভন্ন আরািনার 

অনুসারী।  

ণনঠদেিনামূলক লক্ষ্য: দিিার্থীরা তামির  ূিযমোি সম্পমক ৃকর্থা েিমে এেং তামির 

দনজস্ব  ূিযমোমির সামর্থ দকান দকান িম রৃ দ ি ো অদ ি আমছ তা দিখমে। 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: দিিার্থীরা সকি িম রৃ প্রদত সদহষু্ণতা অজনৃ করমে এেং 

আত্মপদরিয়মক গভীরভামে উপিদি করমে।  

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● ি ৃ সদহষু্ণতা কী? 

● দতা ার ি ৃ কীরূপ এেং দতা ার িম রৃ  ূিযমোি কী কী? 

● আ রা কীভামে ি ীয় প্রমভমির সপমি সদহষু্ণতা অজনৃ ও েদ্ধা প্রিিনৃ 

করমত পাদর?  

 



 

 

ণিখন ফল: 

এই পাঠ দিমে দিিার্থীরা- 

● দেশ্বেযাপী ি ৃ সম্পমক ৃসমিতন হমে। 

● ি ৃ ও েযক্তিগত  ূিযমোমির সম্পক ৃঅনুিােন করমে।  

● ি বৃেদিেযমক সম্মান করমত দিখমে।   

মূলযায়ন: দিিার্থীরা তামির েযক্তিগত এেং স ষ্টষ্টগত  ূিযমোমির উপিদি োস্তমে 

প্রময়াগ করমত পারমে। 

কম েিারা: 

● পূি েপ্রস্তুণত: দিিক দিিার্থীমির সামর্থ  ূিযমোি সম্পমক ৃকর্থা েিমেন, তামির 

 ূিযমোি দনময় ভােমত েিমেন এেং তামির দনকট সেমিময় গুরুত্বপূি ৃ ৫-

১০ষ্টট  ূিযমোি দনে ৃািন করমত েিমেন।  

● প্রারম্ভ:  দিিার্থীরা এমক অপমরর  ূিযমোমির সািতিয অনু ান করমে এেং 

 ানুমের  ূিযমোি কীভামে অনুরূপ ও দভন্ন হমত পামর তা দনময় আমিািনা 

করমে।  

● পরিতী: দিিক দেদভন্ন কযাটাগদরমত  ূিযমোমির তাদিকা করমেন এেং 

দিিার্থীমিরমক ক্তজমেস করমেন কী িরমনর  ূিযমোমির সামর্থ তারা 

দনমজমির সেমিময় দেদি দ ি খুুঁমজ পামে এেং দসগুমিামত দভাট দিমত 

েিমেন।  

● অতঃপর দিিক দিিার্থীমিরমক েিমেন দ  দনে ৃাদিত  ূিযমোিস ূহ দকান 

দকান িম রৃ সামর্থ সািতিযপূি।ৃ 

● িঠম ের ণদঠক শ্রমাড়  → দনে ৃাদিত  ূিযমোি ও দেদভন্ন িম রৃ আন্তঃসম্পক ৃও 

পার্থকৃয দনময় দিিক দিিার্থীমির সামর্থ আমিািনা করমেন। 



 

 

● স্থানীয়: স ামজ িম রৃ অক্তস্তত্ব কীরূপ তা দনময় দিিক দিিার্থীমির সামর্থ 

আমিািনা করমেন। 

● ণিক্ষ্াথীঠদর িযক্তিগত অনুিীলঠনর জনয প্রশ্নমালা: 

○ দেমশ্ব কত সংখযক ি ৃ আমছ? 

○ 100 People দভদিও দিখমে (দনমির দিঙ্ক িষ্টেয) 

○  ার  ার পূেপৃুরুমের ি ৃ অনুসন্ধান করমে 

ণিক্ষ্াথী সহায়ক: 

● 100 People Project: http://tiny.cc/G5L1R1 

ণিক্ষ্ক সহায়ক: 

● 100 People: http://tiny.cc/G5L1R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tiny.cc/G5L1R1
http://tiny.cc/G5L1R2


 

 

শ্রেণি: ৫ম ; পাে: ২ 

“িম ে ও সমাজ” 

সময়সীমা: ৬০ দ দনট 

ণিষয়: দপৌরনীদত, ইদতহাস, স াজ  

মানদণ্ড:  ানসম্মত দিিা (SDG ৪); অস তা হ্রাস (SDG ১০); িাদন্ত, নযায়দেিার, ও 

কা কৃর প্রদতষ্ঠান (SDG ১৬) 

প্রিয়ঠন: Isabelle Byusa, Arianna Pattek, Emily Pope, Sam (Shiv) Sharma, Tisha Verma, Devon 

Wilson 

 

সারসংঠক্ষ্প ও মূলনীণত:  এই পামঠর িিয হমিা েহু িম রৃ িিৃামিে এই পতদর্থেীমত 

দনমজমির অেস্থান সম্পমক ৃদিিার্থীমিরমক সমিতন কমর দতািা এেং ি ৃ ও তামির 

দনজস্ব স ামজর  ামে সংম াগ খুুঁমজ দের করমত সাহা য করা। 

ণনঠদেিনামূলক লক্ষ্য: দিিার্থীরা তামির স ামজ দেিয ান ি ৃ সম্পমক ৃঅনুসন্ধান 

করমে এেং দেদভন্ন ি ৃ ও স ামজর আন্তঃসম্পক ৃদনময় গভীরভামে দিন্তা করমে। 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: দিিার্থীরা তামির স্থানীয় স ামজ দেিয ান দেদভন্ন ি ৃ 

সম্পমক ৃদিখমে।  

আিিযক প্রশ্ন: স্থানীয় স ামজর সিসযমির সামর্থ আিরমির দিমে দক ি ীয় 

প্রমভমির দকান প্রভাে র্থাকা উদিত?  

ণিখন ফল: 

এই পাঠ দিমে দিিার্থীরা- 

• দিিার্থীমির স্থানীয় ো আঞ্চদিক স ামজ দেিয ান দেদভন্ন িম রৃ েযাপামর 

পদরদিদত িাভ করমে। 



 

 

মূলযায়ন: দিিার্থীমির স্থানীয় স ামজ দেিয ান দেদভন্ন িম রৃ েযাপামর উপিদি 

োস্তমে প্রময়াগ করমত দিমত পারমে। 

কম েিারা: 

● দিিার্থীরা দ মি দেগত পামঠর দেেয়েস্তু প ৃামিািনাপূেকৃ দেদভন্ন ি ৃ দেেয়ক 

আমিািনা করমে। 

● দিিার্থীরা একাদিক িমি দেভি হময় অনিাইন দেেয়েস্তু দিখা (দেদভন্ন 

ওময়েসাইট, ইউষ্টটউে দভদিও) ো স ামজর দেদভন্ন ি ীয় উপাসনািময় 

সিরীমর  াওয়ার  ািযম  স ামজ দেিয ান নানা ি ৃ দনময় দেমিেি করমে।  

○ দিিার্থীরা দেদভন্ন ি ীয় স্থামন দগময় প্রতযি অদভেতা অজনৃ করমত পামর। 

● দিিার্থীরা তামির স ামজর দেদভন্ন ি ৃ সম্পমক ৃ া দজমনমছ তা দনময় 

আমিািনা করমে। তারা এমক অপমরর দেেয়েস্তু দর্থমক গুরুত্বপূি ৃ িুময়কষ্টট  

িারিা দনময়  তদেদন য় করমত পামর। 

ণিক্ষ্ক সহায়ক: 

● The United Nations Global Survey: http://tiny.cc/G5L2R1  

http://tiny.cc/G5L2R1


 

 

শ্রেণি: ৫ম ; পাে: ৩ 

“ণিশ্বজুঠড় িম ে” 

সময়সীমা: ৬০ দ দনট 

ণিষয়: দপৌরনীদত, ইদতহাস, স াজ  

মানদণ্ড:  ানসম্মত দিিা (SDG ৪); অস তা হ্রাস (SDG ১০); িাদন্ত, নযায়দেিার, ও 

কা কৃর প্রদতষ্ঠান (SDG ১৬) 

প্রিয়ঠন: Isabelle Byusa, Arianna Pattek, Emily Pope, Sam (Shiv) Sharma, Tisha Verma, Devon 

Wilson 

 

সারসংঠক্ষ্প ও মূলনীণত: স ামজ ইদতোিক অেিান রাখমছন এরূপ ি গৃুরুমির 

েযাপামর দিিার্থীমিরমক অেগত করা এেং দেমশ্বর নানা িম রৃ দ ি – অদ ি 

দিখমনর অংি দহমসমে েদ্ধািীি দিন্তািারা ও প্রশ্ন ক্তজোসার  ািযম  আমিািনার 

অেতারিা করা। 

ণনঠদেিনামূলক লক্ষ্য: দিিার্থীরা একজন দেখযাত ি গৃুরুর সম্পমক ৃজানমে এেং 

দতদন ি ৃ সদহষু্ণতা অনুিােন ও প্রিামর কী ভূদ কা দরমখমছন তা দনময় আমিািনা 

করমে।  

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: 

● সকি িম রৃ েযাপামর সদহষু্ণতা িাভ 

● আত্মপদরিময়র  গভীর উপিদি 

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● ি ৃ সদহষু্ণতা কী? 

● দতা ার ি ৃ কী ( দি র্থামক) এেং দতা ার িম রৃ  ূিযমোিগুমিা কী কী?  

●    দেমশ্বর নানা িম রৃ প্রদতদনদিত্বকারী গুরু কারা? 

● আ রা কীভামে ি বৃেদিমেযর প্রদত সদহষু্ণতা ও সম্মান প্রিিনৃ করমত পাদর?  



 

 

ণিখন ফল: 

এই পাঠ দিমে দিিার্থীরা- 

● ি গৃুরুমির েযাপামর জানার  ািযম  দেমশ্বর নানা িম রৃ সামর্থ পদরদিত হমে। 

● নানা িম রৃ দ ি-অদ মির েযাপামর দিন্তাভােনা করমে। 

● ি ৃ দনদেমৃিমে সকি  ানুমের প্রদত স ভাোপন্ন হমে। 

মূলযায়ন: দিিার্থীমির আমিািয ি ৃ সংক্রান্ত দেমিেিী প্রশ্ন সংেদিত " েদ্ধা ও 

দকৌতূহি উি্ভূত প্রশ্ন ািা”  িীট 

কম েিারা: 

● প্রারম্ভ (২০ ণমণনট) দিিার্থীরা দেমশ্বর নানা িম রৃ একষ্টট তাদিকা প ৃামিািনা 

করমে। এরপর একষ্টট প্রিান / সংখযাগদরষ্ঠ ও একষ্টট অপ্রিান / সংখযািঘু 

িম রৃ উিাহরি দিমে এেং ি ৃ িু'ষ্টটর দনমনাি বেদিষ্টযস ূহ েিনৃা করমে: 

○ ি ৃষ্টটর প্রিান দেশ্বাস /  ূি দভদি  

○ পদেে োিী 

○ আিারানুষ্ঠান ও উৎসে  

○ দপািাকআিাক 

● পরিতী (২৫ ণমণনট) দিিার্থীরা দকামনা একজন ি গৃুরুর (দ  ন:  হাত্মা 

গান্ধী,  াষ্টটৃন িুর্থার দকং জদুনয়র,  ািার দতমরসা,  ািািা ইউসুফজাই, আগা 

খান প্র ুখ ; অর্থো দেকল্প দহমসমে দকান স্থানীয় ি গৃুরু) স ামজ ইদতোিক 

প্রভাে ূিক অদিও দরকদিংৃ শুনমে, দভদিও দিখমে দকংো অনুমেি পড়মে। 

এ সকি েযক্তির ইদতেতি দর্থমক দিিার্থীরা কী দিখমিা তা দনময় এমক অপমরর 

সামর্থ তুিনা ূিক  তদেদন য় করমে। 

○ উেীপক প্রশ্ন: 

■ সা াক্তজক পদরেতমৃন িম রৃ ভূদ কা কী? 

■ ি ৃ কীভামে দনততত্বমক প্রভাোদিত কমর? 

■ এই দনতামির  মিয দ ি ও অদ ি কী কী?  



 

 

● পণরঠিষ (১৫ ণমণনট) দিিার্থীরা পামঠর আমিামক একজন ি গৃুরুর দনকট 

একষ্টট দিষ্টঠ দিখমে। 

○ দিিার্থীমির উমেমি এক াে দনমিৃিনা র্থাকমে তামির দিখা অেিযই 

েদ্ধা ও দকৌতূহি উি্ভূত হমত হমে এেং তামির প্রশ্নগুমিা হমে গূঢ় ও 

সুদিদন্তত। 

○ দেমিেি পে ৃ দিমে দিিার্থীরা তামির দিখা প্রশ্নগুমিা পমড় দিানামে এেং 

দিিক সুদিদন্তত প্রশ্নগুমিা দিদিত করমেন, পািাপাদি  ামির প্রশ্ন 

অসংিগ্ন হমে তামিরমক পরা ি ৃ দিমেন দ  দকান দকান িব্দ েযেহার 

কমর তারা আমরা সুদিদন্তত, দনরমপি ও দকৌতূহিী উপাময় প্রশ্নগুমিা 

দিখমত পামর।  

ণিক্ষ্ক সহায়ক: 

● ি ৃ সদহষু্ণতা : http://tiny.cc/G5L3R1 

● সদহষু্ণতা দিিি: http://tiny.cc/G5L3R2 

● দেশ্বজমুড় নানা ি ৃ: http://tiny.cc/G5L3R3 

● ি ৃ দেেময় দিিি: http://tiny.cc/G5L3R4 

● দনরমপিতা অেিম্বন : http://tiny.cc/G5L3R5 
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শ্রেণি: ৫ম ; পাে: ৪ 

“িম ে অঠেষি” 

সময়সীমা: ৬০ দ দনট 

ণিষয়: দপৌরনীদত, ইদতহাস, স াজ  

মানদণ্ড:   ানসম্মত দিিা (SDG ৪); অস তা হ্রাস (SDG ১০); িাদন্ত, নযায়দেিার, ও 

কা কৃর প্রদতষ্ঠান (SDG ১৬) 

প্রিয়ঠন: Isabelle Byusa, Arianna Pattek, Emily Pope, Sam (Shiv) Sharma, Tisha Verma, Devon 

Wilson 

 

সারসংঠক্ষ্প ও মূলনীণত: 

● দিিার্থীরা দ  ি ীয় দেেময় দকৌতূহিী দসষ্টট দেমিেমির উমেমিয প্রিি স ময় 

িুি একষ্টট  িিীয় গমেেিা প্রমজক্ট শুরু করমে 

● দিিার্থীরা তামির গমেেিািি ফি এমক অপমরর সামর্থ দেদন য় করমে।  

● দিিার্থীমিরমক এ ন দকান দেেয়েস্তু দনে ৃািন করমত উৎসাদহত করা উদিত 

দ ষ্টট সম্পমক ৃতারা তুিনা ূিক ক  জামন,  া তামির দনজ দনজ িম রৃ ( দি 

র্থামক) সামর্থ খুে একটা সম্পদকতৃ নয়।  

ণনঠদেিনামূলক লক্ষ্য:  দিিার্থীরা ি ৃ সম্পদকতৃ নতুন একষ্টট দেেয়েস্তু দনময় 

গমেেিা করমে এেং গমেেিার ফিাফি এমক অপমরর সামর্থ দেদন য় করমে। 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: সকি িম রৃ েযাপামর োনদনভরৃ  সদহষু্ণতা অক্তজতৃ হমে। 

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● তুদ  দকান দেেময় দকৌতূহিী? 

● আ রা  া দিদখ তা কীভামে দেমিেি ও দেদন য় করমত পাদর?  

 



 

 

ণিখন ফল: 

এই পাঠ দিমে দিিার্থীরা- 

● ি ৃ সম্পমক ৃসমিতন হমে এেং ি মৃক গভীরভামে অনুিােন করমত পারমে।  

● গমেেিা, রিনা ও সম্পািনার িিতা অজনৃ করমত পারমে।  

মূলযায়ন: পদর াজমৃনর পর িূড়ান্ত দিখা; “সংোিপে সম্পািক” দর্থমক ফিােতকৃ / 

দফিেযাক (দিিক অর্থো দেদির দ মকামনা দিিার্থী) 

কম েিারা: 

● প োয় ১ 

○ দিিার্থীমিরমক প্রর্থম  ক্তজমেস করা হমে “সংোিপে কীভামে বতদর 

করা হয়?” আিা করা  ায় এভামে প্রদতমেিক ও গমেেিা দকৌিি 

দেেয়ক আমিািনার সূেপাত হমে। 

 

○ এই আমিািনায় দিিক দিিার্থীমিরমক ক্তজমেস করমেন দ  

প্রদতমেিক দহমসমে দকান দেেয়গুমিা দেমেিনা করা জরুদর (েস্তুদনষ্ঠতা, 

আগ্রমহােীপক দিখনবিিী, জনগমির উপর এর প্রভাে ইতযাদি)  

○ আমিািনায় আমরা জানামনা হমে দ  এই দেদির পি দর্থমক দেিযািময়র 

জনয একষ্টট সংোিপে প্রকাি করার পদরকল্পনা িিমছ। এ িমিয দেদভন্ন 

পমি জনেি িরকার হমে (সংোিপে নকিাকার,  সম্পািক প্র ুখ) এেং 

দিিার্থীমিরমক এসে ভূদ কা পািমনর জনয ও প্রদতমেিক দহমসমে কাজ 

করার জনয আহ্বান করা হমে। 

● প োয় ২ 

○ শিক্ষক দিিার্থীমিরমক ক্তজমেস করবেন দ  দকান দকান িম রৃ েযাপামর 

প্রদতমেিন করমি তা দকৌতূহমিােীপক হমে 



 

 

এেং দস ি গৃুমিার না  দোমি ৃিশ খবেন। এরপর তামিরমক ক্তজমেস 

করবেন দ  এ সকি িম রৃ দকান দকান দেেময় তারা দকৌতূহিী এেং দস 

অনু ায়   সােকযাটাগশর তৈশর করবেন (বেমন: ইশৈহাস, শেবের বকান বকান বেবি শেেযমান, শেশিন্ন 

ক্রমশিশিক (hierarchical) অেস্থান, োর োর সমাবের সাবে সম্বন্ধ, মূল্যবোধ, ছুটির শেন ইৈযাশে)।  

○ শিক্ষােীবেরবক ৈাবের আগ্রবহর প্রবেক্ট / শেষয়েস্তুসহ ৈাবের নাম বোবডে  বল্খার েনয অেো ধমীয় বে 

শেষবয় ৈারা গবেষণা করবৈ আগ্রহ  ৈা তৈশর / উবেখ করবৈ উৎসাশহৈ করা হবে।  

● প োয় ৩ 

○ শিক্ষােীবেরবক বোড়া বেেঁবধ শনবনাক্ত শেষয়সহ একটি গবেষণা পশরকল্পনা তৈশর করার চ্যাবল্ঞ্জ বেওয়া 

হবে: 

■ শেষয়েস্তু সম্পবকে  শকছু প্রশ্ন / পবয়ন্ট  

■ শেষয়েস্তু সম্পবকে  শিক্ষােীবের শেেযমান জ্ঞাবনর প্রশৈফল্ন ও শল্শপেদ্ধকরণ  

○ শিক্ষােীবেরবক এক সপ্তাবহর মবধয প্রেম খসড়া শনেন্ধ েমা শেবৈ হবে, ৈাই বেশণর োশক সময়টুকুবৈ 

শিক্ষােীরা বসই উবেবিয ৈাবের গবেষণার কাে শুরু করবে। 

● প োয় ৪ 

○ খসড়া তৈশর হবয় বগবল্ শিক্ষােীবেরবক সহপাঠী সম্পােবকর শফডেযাক বেওয়া হবে: 

■ প্রশৈবেেনটি শক শনরবপক্ষ শছল্? 

■ এটি শক পাঠবকর মবনাবোগ আকষেণ করবৈ বপবরশছল্? 

■ এষ্টট দক েযাকরিগৈিাবে শনিুে ল্ দছি? 

■ ইৈযাশে  

○ শিক্ষােীবের বল্খা চূ্ড়ান্ত সম্পােবকর (শিক্ষক) হাবৈ বপ েঁছাবনার পূবেে ৈাবেরবক বল্খা পশরমােে বনর 

সুবোগ বেওয়া হবে। 

● প োয় ৫ 



 

 

○ এই পেোবয় শিক্ষক সকল্ শনেন্ধ একশিৈ কবর শিক্ষােীবেরবক পবড় বিানাবৈ পাবরন অেো একটি 

োড়শৈ কাে করাবৈ পাবরন বেখাবন শিক্ষােীরা একটি সংোেপবির নাম ঠিক করবে এেং শনেন্ধগুবল্া 

সম্পােনার েনয শেশিন্ন নকিা শনবয় পর ক্ষামূল্ক কাে করবে (অনল্াইন ব্লশগং ো মুদ্রবণর মাধযবম)  

● প োয় ৬ 

○ প্রবেক্টটি সম্পন্ন হবল্ শিক্ষােীরা ৈাবের প্রােশমক বনাটগুবল্া পুনরায় বেখবে এেং এই োকযগুবল্া 

পূরণ করবে: “আশম িােৈাম _________।“ “এখন আশম োশন _________।“ (শিক্ষক সহায়ক দ্রষ্টেয)  

ণিক্ষ্ক সহায়ক: 

● Visible Thinking Framework — Project Zero: http://tiny.cc/G5L4R1  

http://tiny.cc/G5L4R1


 

 

শ্রেণি: ৫ম ; পাে: ৫ 

“শ্র াগাঠ াগ, সংঘাত ও িম ে সহঠ াগ” 

সময়সীমা: ৬০ দ দনট 

ণিষয়: দপৌরনীদত, ইদতহাস, স াজ  

মানদণ্ড:   ানসম্মত দিিা (SDG ৪); অস তা হ্রাস (SDG ১০); িাদন্ত, নযায়দেিার, ও 

কা কৃর প্রদতষ্ঠান (SDG ১৬) 

প্রিয়ঠন: Isabelle Byusa, Arianna Pattek, Emily Pope, Sam (Shiv) Sharma, Tisha Verma, Devon 

Wilson 

সারসংঠক্ষ্প ও মূলনীণত: দেগত পাঠগুমিা দর্থমক অক্তজতৃ োমনর সদ্বযেহার ও 

োস্তে জীেমন প্রময়াগ। 

ণনঠদেিনামূলক লক্ষ্য: দিিার্থীরা কাল্পদনক দপ্রিাপমটর দভদিমত ি ৃ অসদহষু্ণতা 

এেং এষ্টট তামির জীেনমক কীভামে প্রভাদেত করমত পামর তা দনময় আমিািনা 

করমে। 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: 

● দভিামভি দনদেমৃিমে কাজ করা 

● স সযা িনািকরি  

● দেোিরত সকি পমির েযক্তিমির িতষ্টষ্টমকাি সামপমি িাদন্তপূি ৃ স ািামন 

 বতকয অজনৃ 

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● সংঘাত কী? 

● কীভামে আ রা স সযার িাদন্তপূি ৃ স ািান করমত পাদর? 

 



 

 

ণিখন ফল: 

এই পাঠ দিমে দিিার্থীরা- 

● ঐকযেদ্ধ স ািান দপি করমে 

○ দেদির কামজ অংিগ্রহি ও সোর সা মন উপস্থাপনার দনদরমখ 

পদর াপম াগয  

● িিীয় পদরসমর ফিপ্রসূভামে কাজ করমে 

○ িিীয় কামজ দিিমকর প মৃেিি ও িিীয় প্রক্তক্রয়ায় দিিার্থীর 

দিন্তাভােনার দনদরমখ পদর াপম াগয 

মূলযায়ন: দিানা ও েিার জনয ৫  দেদির আঞ্চদিক ো সািারি  ানিণ্ড অনুসরমি 

িিীয় উপস্থাপনার রুদিক্স। 

কম েিারা: 

● পূি েপ্রস্তুণত (১০ ণমণনট): স ষ্টষ্টগত আমিািনা শুরু করমত দিিক 

দিিার্থীমিরমক দনমনাি প্রশ্ন ক্তজমেস করমেন (দছাট িি দিময় শুরু করমেন, 

এরপর দগাটা দেদির জনয প্রশ্ন উনু্মি কমর দিমেন।) 

○ সংঘাত কী? 

○ অসদহষু্ণতা কী? 

○ তুদ  কমে দকান সংঘাত প্রতযি কমরদছমি? কী ঘমটদছমিা? 

○ সংঘামত দিপ্ত েযক্তিমির  ামে তুদ  দকান দকান অনুভূদত িিয 

কমরদছমি? 

 ○ তারা কীভামে স ািামন উপনীত হময়দছমিন? 

● মূল কাজ (৩০ ণমণনট): দিিক দিিার্থীমিরমক অনদিক ৪-৫ জন দেদিষ্ট 

িমি ভাগ কমর দিমেন। এরপর দনমির ন ুনা িতিযকল্পষ্টট তামিরমক পমড় 

দিানামেন এেং এর আিি ৃ স ািানদভদিক একষ্টট র য রিনার জনয তামিরমক 

দছাট দছাট িমি িাগ হবয় কাজ করার স য় দিমেন: 



 

 

Zorg জগ ৃ নাম র এক দিমি ৪ষ্টট প্রিান জাতীয় ি ৃ আমছ। দস দিমির 

দেদিরভাগ   ানুেই  Tor টর িম রৃ অনুসারী। োদক ৩ ষ্টট িম রৃ না  হমিা  Zaria 

জাদরয়া, Mooka  ুকা, ও Bic দেক। টর ও জাদরয়া ি ৃ িুইষ্টট দ ময়মির সু্কমি 

 াওয়ার দেপমি। এশেবক  ুকা  ও দেক উভয় ি ইৃ দেশ্বাস কমর দ  দ ময়মির 

সু্কমি  াওয়ার অদিকার ঈশ্বরপ্রিি। এছাড়া, সরকামর টর ি ৃােিম্বীমির 

প্রািানয র্থাকায় জাদরয়া,  ুকা ও দেক  মন কমর সরকামর তামির  মর্থষ্ট  

প্রদতদনদিত্ব দনই। সরকার িম রৃ অজহুামত দ ময়মিরমক সু্কমি পাঠামনার 

দেরুমদ্ধ একষ্টট আইন জাদর করার অপমিষ্টায় দিপ্ত রময়মছ। জাদরয়া,  ুকা ও 

দেক  িম ৃ দেশ্বাসীরা তামির িাদে প্রদতষ্ঠার িমিয  জমগরৃ  রাজিানীমত সদহংস 

আমদািমন সমিষ্ট  হময়মছ। এর ফমি অনযানয িম রৃ সামর্থ স মোতায় দ মত 

টর  অনাগ্রহ  প্রকাি কমরমছ। এ তােস্থায়  দতা ার করিীয় ক ? 

● উপস্থাপনা ও সমাণি (২০ ণমণনট): প্রদত দিিার্থী র য রিনার  আকামর ৩-৪ 

দ দনমট তামির স ািান উপস্থাপন করমে। দিিক এই পদ্ধদতর েযাপামর 

েযক্তিগত  তা মতর উপর আমিািনা পদরিািনা করমেন (পদ্ধদতষ্টট দক ন 

দছি? দতা রা কী দিখি?)  

ণিক্ষ্াথী সহায়ক: 

● দ্বন্দ্বপূি ৃ পদরদস্থদত দনয়ন্ত্রি: http://tiny.cc/G5L5R1 

ণিক্ষ্ক সহায়ক: 

● দিানা ও েিার  ানিণ্ড: http://tiny.cc/G5L5R2 

http://tiny.cc/G5L5R1
http://tiny.cc/G5L5R2
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