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সারাাংশ 

ধশক্ষার লক্ষয  

একাদশ শ্রেণীতর্  রশক্ষার্থীিা রলতেি রিরিন্ন রদকগুরলতর্ মতনারনতিশ কিতি: িাাঁধাধিারনয়ম  , দৈনন্দিন 

জীবনে লিঙ্গ যে ভূমিকা পালন করে এবং বৃহত্তর বৈশ্বিক গতিবেগে তার প্রভাব সম্পর্কে জানবে । 

তারপরে, শিক্ষার্থীরা ইতিবাচক বিচ্যুতির ধারণা সম্পর্কে শিখবে এবং কীভাবে তারা নিজের জীবনে 

ইতিবাচক বিচ্যুতি সনাক্তকরণ এবং সমর্থন করে পরিবর্তনের প্রচার করতে পারে তা শিখবে। 

 

পাঠের ধিষয়িস্তু  

পাে ১   রলে এিং  িাাঁধাধিা রনয়ম  

পাে ২  দদনরিন জীিতন  লিশ্রেি প্রিাি  

পাে ৩ রলে সম্পতকৃ রিশ্বিযাপী কতর্থাপকর্থন  

পাে ৪  ইরর্িাচক রিচয যরর্ সনাক্তকিণ  

পাে ৫  প্রকল্প উপস্থাপন এিং প্ররর্রিম্ব  

 ধশক্ষার উঠেশয  
 

●  লিক্ষার্থীরা িাাঁধা ধিা  সম্পর্কে  লিখর্ে এেং কীভার্ে তা মানুর্ের জনয ক্ষলতকারক হর্ত পার্র তা 

অর্েেণ করর্ে। 

● লিক্ষার্থীরা লেশ্বেযাপী লিঙ্গ সম্পর্কে  কর্র্থাপকর্থর্নর সার্র্থ জল়িত র্থাকর্ে ।  

● লিক্ষার্থীরা ইলতোচক লেচুযলত এেং কীভার্ে এটি তার্ের লনর্জর জীের্ন সনাক্ত করর্ত পার্র সস সম্পর্কে  

লির্খর্ে। 

 

 

 



 

 

 

একাদশ শ্রেণী প্রথম পাে  
            “রলে এিং রলতেি পরিরচরর্: পরিচয়, িূরমকা /িাাঁধাধিা রনয়ম এিং LGBTQ + সম্প্রদায় " 

 

সময় সীমা :  ৬০  রমরনট 
ধিষয় : নাগরিক, ইরর্হাস, সামারজক রশক্ষা  
মান :  রলে সমর্া এিং মরহলা ও শ্রমতয়তদি ক্ষমর্ায়ন (এসরিরজ 5) 
ধিজাইন কঠরঠেন: ইসাতিল িাইউসা, আরিয়ানা পযাতটক, এরমরল শ্রপাপ, সযাম (রশি) শমৃা, রর্শা 
িামৃা, শ্রিিন উইলসন 
 

সাংধক্ষপ্তসার এিাং যুধি: এই পাঠটি রশক্ষার্থীতদি শ্রজন্ডাি এিং শ্রসতেি মতধয পার্থৃকয শ্রিাঝাি সযরিধাতর্থৃ , 
পাশাপাশি লিঙ্গ পরিচয় এবং লিঙ্গের সাথে যুক্ত বাাঁধাধরা নিয়ম / ভূমিকাগুলির সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে 

।শিক্ষার্থীরা ইউনেস্কোর লিঙ্গীয় শব্দকোষ পরীক্ষা করবে এবং পরীক্ষা করবে তারা কীভাবে অভিজ্ঞতা 

অর্জনে লিঙ্গ ভূমিকা পালন করেছে বা পর্যবেক্ষণ করেছে। এরপরে লিঙ্গ সমতা তাদের প্রসঙ্গের সাথে 

কতটুকু সংগতিপূর্ন তা নিয়ে ভাবতে পারেন।  
 
ধশক্ষামূলক লক্ষয: 
 *উচ্চ-স্তরের চিন্তা দক্ষতা সর্বোত্তম উপায়ে প্রচার করা।  

 *এই ধািণাগুরল কীিাতি দদনরিন জীিতন শ্রদখা যায় র্া পিীক্ষা কতি শ্রদখা এিং প্রচরলর্ সংজ্ঞাগুরলতক সমতদ্ধ 
িা প্রাসরেক কিা।  
 

লক্ষয শ্রিাঝা: তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীরা জেন্ডার বনাম সেক্স এবং জেন্ডার সমতা 

বনাম সেক্স সমতার মধ্যে পার্থক্যটি বুঝতে পারবে এবং সংযোগ তৈরি করবে। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 
● শ্রজন্ডাি এিং শ্রসতেি মতধয পার্থৃকয কী? 
● আপরন কীিাতি পযরুষর্ত্ব এিং নািীত্বতক সংজ্ঞারয়র্ কিতিন? 
● এই সংজ্ঞাগুরল কীতসি মতধয আিদ্ধ র্থাতক? 
● সাময ও সাতমযি মতধয পার্থৃকয কী? 
● সামতন এরগতয় যাওয়াি পর্থটি কী? 

 

ধশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষাথীরা সক্ষম হঠি): 
● শিক্ষার্থীরা লিঙ্গ এবং লিঙ্গের পাশাপাশি জেন্ডার সাম্যতা এবং লিঙ্গ সাম্যতা নিয়ে আলোচনা করার 

জন্য শব্দভাণ্ডারটির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে এবং শিক্ষা অর্জন করবে। 

● শিক্ষার্থীরা এই ধারণাগুলি এবং তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ আাঁকবে। 



 

 

 

মূলযায়ন: শিক্ষার্থীরা “শিক্ষার্থী শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি” এর উপরের বিষয়গুলি উপর ভিত্তি করে ক্লাস 

এবং ছোট গ্রুপ আলোচনায় অংশ নিতে সক্ষম হবে। 

 

ধিয়াকলাপগুধলর িম: 
 

   ● শিক্ষার্থীরা ক্লাসের আগে হোমওয়ার্ক হিসাবে ইউনেস্কোর জেন্ডার মূলধারার বাস্তবায়ন 

ফ্রেমওয়ার্কের প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা পড়বে।  

● ক্লাস শুরু হতি Chimamanda Ngozi Adichie এি the TED Talk “We Should all be Feminists” এর 

ভিডিও দিয়ে।  

● ভিডিওটি আলোচনা করুন এবং ইউনেস্কোর সংজ্ঞাগুলিকে  আলোচনায় একীকরণ করুন। 

● এিপতি, রশক্ষার্থীিা র্াতদি দদনরিন জীিতন রলে িা শ্রজন্ডাি এি  িূরমকা কীিাতি শ্রদতখন এিং 
রলেীয় সামযর্া র্াতদি প্রসতে কী শ্রদখায় শ্রস সম্পতকৃ রলখযন এিং প্ররর্রিরম্বর্ করুন।  

● রশক্ষার্থীিা শ্র াট শ্র াট দতল র্াতদি রচন্তািািনাগুরল রনতয় আতলাচনা কিতি, বর্তমান এবং / অথবা ঐ 

তিহাসিক লিঙ্গযুক্ত ভূমিকার চিত্র আাঁকবে এবং তারপরে লিঙ্গ সমতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার 

প্রস্তাব দেবে। 

● শিক্ষক এই বিষয়গুলিকে নিয়ে  পুরো ক্লাসের সাথে একটি বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ দেবেন। 

 

● ধশক্ষকঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
● ইউতনতকাি শ্রজন্ডাি মূলধািাি িাস্তিায়ন কাঠাতমা: http://tiny.cc/G11L1R1 
● Video (রিরিও) রচমামানদা এনতগারজ অ্যারিরচ দ্বািা শ্রটি টক: "আমাতদি সকলতকই নািীিাদী 

হওয়া উরচর্: http://tiny.cc/G11L1R2 
● আরম শ্রযখান শ্রর্থতক দাাঁর়িতয়র : একটি রলে সমর্া প্রকল্প: http://tiny.cc/G11L1R3 
● ইউতনতকা রলে সমর্া সিঞ্জামসমূহ: http://tiny.cc/G11L1R4 

  



 

 

একাদশ শ্রেণী  ধিতীয় পাে  
                   “সম্প্রদায়রিরিক গতিষণা: আমাি সম্প্রদাতয়ি রলতেি গরর্শীলর্া“ 

” 

 

সময় সীমাঃ  ৬০  রমরনট 
ধিষয়: নাগরিক, ইরর্হাস, সামারজক রশক্ষা  
মান :রলে সমর্া এিং মরহলা ও শ্রমতয়তদি ক্ষমর্ায়ন (এসরিরজ 5) 
ধিজাইন কঠরঠেন: ইসাতিল িাইউসা, আরিয়ানা পযাতটক, এরমরল শ্রপাপ, সযাম (রশি) শমৃা, রর্শা 
িামৃা, শ্রিিন উইলসন 
 

সাংধক্ষপ্তসার এিাং যুধি: শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ গতিশীলতার সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং কীভাবে 

লিঙ্গ গতিশীলতা তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যকর হয় তা বুঝতে উৎসাহিত করে। 

 

ধশক্ষামূলক লক্ষয: রলে গরর্শীলর্া এিং রলে িূরমকা সম্পতকৃ সম্প্রদায়রিরিক গতিষণা পরিচালনাি জনয 
রশক্ষার্থীতদি সিঞ্জাম সিিিাহ করুন।  
 

লক্ষয িুঠঝ শ্রনওয়া: রলে সম্পরকৃর্ রিষয়গুরল কীিাতি দদনরিন জীিতনি রিরিন্ন শ্রক্ষতে প্রকারশর্ হয় র্া 
িযতঝ শ্রনওয়া  
 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 
● আপনাি সম্প্রদাতয়ি চাকরিগুরল রক রলে দ্বািা রিিক্ত? 
● মরহলা িা িাইনারি িযরক্তিা রক পযরুষতদি মতর্া একই রিয়াকলাতপ অ্ংশ রনতর্ পাতি? 
● আপনাি পরিিাতি রক রলে দ্বািা রিিক্ত আলাদা িূরমকা আত ? 

 

ধশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষাথীরা সক্ষম হঠিন): তাদের সম্প্রদায়ের লিঙ্গ মেকআপ বোঝার জন্য 

গবেষণা পরিচালনা করুন। 

 

মূলযায়ন: একটি সম্প্রদায়ের লিঙ্গ প্রোফাইল চালু করুন (তাদের সম্প্রদায়ের কাজের তালিকাগুলি এবং 

প্রতিটি চাকরীতে কাজ করা মহিলা এবং পুরুষের সংখ্যা)। 

 

ধিয়াকলাপগুধলর িম: 
 

● প্রাক-ক্লাস (১৫  ধমধনট): 
● এমা ওয়াটসতনি “He for She” প্রচারণার বক্তৃতাটি দেখুন।শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় 

বিভক্ত করে ভিডিওটির প্রভাব এবং কেন তা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে আওচনাকরেন।  



 

 

● শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভিডিওতে প্রতিচ্ছবি নিয়ে শ্রেণী আলোচনার নেতৃত্ব দেয় এবং স্বতন্ত্র 

দায়িত্ব এবং সম্প্রদায়গত ব্যস্ততার গুরুত্বের পরিচয় দেয়। 

 

গঠিষণা ধিয়াকলাঠপর প্রস্তুধত (২০ ধমধনট)ঃ  সম্প্রদায়ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার বিষয়ে পুরো 

শ্রেণির আলোচনা করতে হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্বেষণ করতে প্রশ্নের তালিকা তৈরি 

করে। উদাহরণস্বরূপ - 

● এখাতন আিও শ্রিরশ শ্রকান মরহলা িা পযরুষ আত ন যাতদি রনজস্ব িযিসা আত ? 
● আপনাি সম্প্রদাতয়ি এমন শ্রকউ রক আত ন রযরন রলতেি িাাঁধাধিা রনয়মগুরল অ্স্বীকাি কতিন? যরদ 

র্াই হয়, রকিাতি? এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাদের সাথে কথা বলুন। 

● পেশাগত লোকেরা কীভাবে এই কাজটি পেয়েছিল তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। 

● র্ািা রক শ্রিত  রনতয়র ল? 
● র্াতদি মা / িািা এটি কতির তলন িতল র্ািা রক র্া কতিত ? 
● র্াতদি পরিিাতিি মতধয, র্ািা কী অ্তেষণ কিতর্ চান? 
● পরিবারে আপনার পিতামাতার ভূমিকা সম্পর্কে তাদের সাথে কথা বলুন। 

 

শ্রোট শ্রগাষ্ঠীর কাজ (১৫ ধমধনট)ঃঃ রশক্ষার্থীিা র্াতদি সম্প্রদাইতয় রিরিন্ন রলতেি রিরিতর্ শ্রপ্রাফাইলগুরল 
শ্র াট গ্রুপগুরলতর্ রিকাশ কতি, পাশাপাশি প্রশ্নের একটি তালিকা এবং গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করেন।  

 

 উপসাংহার (১০ ধমধনট) ): শিক্ষার্থীরা তাদের ছোট গ্রুপে তারা কী বিকাশ করেছে তা ভাগ করে। 

 

ধশক্ষাথীঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
● শ্রহফািতশ কযাতম্পইতন এমা ওয়াটসন (রিরিও) http://tiny.cc/G11L2R1 
● রলে রিতেষণ এিং পরিকল্পনাি জনয আন্তজৃারর্ক েম সংস্থাি কাঠাতমা: 

http://tiny.cc/G11L2R2 
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                                                একাদশ শ্রেণী তৃতীয় পাে  
“রলে সম্পতকৃ দিরশ্বক আতলাচনা” ” 

 

● সময় সীমা : ৬০ রমরনট 
● ধিষয়ঃ  নাগরিক, ইরর্হাস, সামারজক সরশক্ষা  
● মানদণ্ড : রলে সমর্া এিং মরহলা ও শ্রমতয়তদি ক্ষমর্ায়ন (এসরিরজ 5) 
● ধিজাইন কঠরঠেন: ইসাতিল িাইউসা, আরিয়ানা পযাতটক, এরমরল শ্রপাপ, সযাম (রশি) শমৃা, 

রর্শা িামৃা, শ্রিিন উইলসন 
 

● সাংধক্ষপ্তসার এিাং যুধি: রিশ্বজযত়ি রলে অ্িস্থা সম্পতকৃ রশক্ষার্থীতদি আতলাচনায়  জর়ির্ কিা  এিং 
রনজস্ব  সম্প্রদাতয়ি িাইতি র্াতদি শ্রচাখ শ্রখালা  
 

● ধশক্ষামূলক লক্ষয: শিক্ষার্থীদের তাদের শব্দভান্ডারটি আরও বিকাশের সুযোগ দিতে এবং 

বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা এই পাঠের লক্ষ্য।  

 

● লক্ষয শ্রিাঝা: বিশ্বজুড়ে নারী এবং লিঙ্গ সংখ্যালঘুদের অবস্থা। 

 

● প্রঠয়াজনীয় প্রশ্ন: রিশ্বজযত়ি মরহলাতদি অ্িস্থা কী? 
 

● ধশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষাথীরা সক্ষম হঠি): 
● বিশ্বব্যাপী নারীদের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজেকে পরিচিত করুন। 

● প্রাসঙ্গিক লিঙ্গ বৈষম্য বিশ্লেষণ করুন। 

 

● মূলযায়ন: ক্লাসে অংশ নেওয়া এবং ছোট গ্রুপ আলোচনা। 

 

● ধিয়াকলাপগুধলর িম: 
 

● রশক্ষার্থীতদি রিশ্বজযত়ি একটি অ্ঞ্চল শ্রদওয়া হতয়ত :- 
○ কযারন্ডতনরিয়া 
○ ইউতিাপ 
○ উিি আতমরিকা 
○ লারর্ন আতমরিকা 
○ উিি আরিকা এিং মধয প্রাচয 
○ দরক্ষণ এরশয়া 
○ দরক্ষণ পূিৃ এরশয়া 
○ পূিৃ এরশয়া 



 

 

○ উপ-সাহািান আরিকা 
○ ইর্যারদ 

● তারপঠর ধশক্ষাথীঠদর একটি পধরচয় শ্রদওয়া হয়:  
 

 

● মরহলা 
● পযরুষ 
● শ্রলসরিয়ান / শ্রগ / উিকামী / কুইয়াি 
● রহজ়িা / রলে রচরির্ নয়  
● ইর্যারদ 

 

● ধশক্ষাথীরা ধতনটি অঞ্চঠল তাঠদর গ্রুঠপর ধশক্ষাগত, কয্ারিযা়র এবং সামাজিক সব্াধীনতা নিযে় 

গবেষণা করবে। 

 

● শিকষ্ারথ্ীরা একটি পর্তিবেদন তৈরি করে কল্াসে উপসথ্াপন করবে। 

 

● শিকষ্ারথ্ীরা তাদের পর্তিবিমব্ সমপ্রক্ে সংকষ্িপত্ বিবরণ দেয।় 

● র্ািা কী আরিষ্কাি কতি অ্িাক হতয়র ল? 
● এটি কীিাতি রলে দিষময সম্পতকৃ র্াতদি দতরিিরে পরিিরৃ্ন কতির ল? 

 

 

ধশক্ষকঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
● gender equity simulation  এি জনয রিয়াকলাপ: http://tiny.cc/G11L3R1 
● িইতয়ি পযৃাতলাচনা (ওয়ারৃ্ল্স  া়িাও): http://tiny.cc/G11L3R2 

   



 

 

একাদশ শ্রেণী চতুথথ পাে  
        “শ্রজন্ডাি সমর্া,িাাঁধাধিা রনয়ম  এিং LGBTQ + অ্রধকাি সম্পতকৃ ইরর্িাচক রচন্তাধািা" 

 

 

সময় সীমাঃ ৬০ রমরনট 
ধিষয়: নাগরিক, ইরর্হাস, সামারজক সরশক্ষা  
মানদণ্ড ঃঃ  রলে সমর্া এিং মরহলা ও শ্রমতয়তদি ক্ষমর্ায়ন (এসরিরজ 5) 
ধিজাইন কঠরঠেন: ইসাতিল িাইউসা, আরিয়ানা পযাতটক, এরমরল শ্রপাপ, সযাম (রশি) শমৃা, রর্শা 
িামৃা, শ্রিিন উইলসন।  
 

সাংধক্ষপ্তসার এিাং যুধি: রশক্ষার্থীতদি রলে িূরমকা, রলতেি িাাঁধাধিা রনয়ম,িা LGBTQ+অধিকারের বিষয়ে 

আরও গভীরতার সাথে  অন্বেষণ করতে বলা হবে। এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে, রশক্ষার্থীতদি র্াতদি গতিষণা, 

লেখার এবং সম্পাদনার দক্ষতা বিকাশের জন্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া হবে। 

 

ধশক্ষামূলক লক্ষয: লিঙ্গ গতিশীলতা এবং লিঙ্গ ভূমিকা সম্পর্কে সম্প্রদায়ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার 

জন্য শিক্ষার্থীদের সরঞ্জাম সরবরাহ করা। 

 

লক্ষয শ্রিাঝা: বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে লোকেরা লিঙ্গ সমতা বিকাশের জন্য কাজ করছে। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 
 

● কীিাতি রলতেি িূরমকা িা রলতেি িাাঁধাধিা রনয়মগুতলা আমাতদি প্ররর্রদতনি জীিতন রনতজতক প্রকাশ 
কতি? 

● রলে সমর্া এিং রনিতপক্ষর্া কী? 
● প্রতর্যক িযরক্তি কীিাতি এই সমসযাগুরল সমাধান কিতর্ পাতিন? 

 

ধশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষাথীরা সক্ষম হঠিন): লিঙ্গ নিরপেক্ষতার একটি বিষয় সম্পর্কে গবেষণা 

তইরি করা।  

 

● মূলযায়ন: শিক্ষার্থীদের লিখিত কাজের চূড়ান্ত অংশ। 

●  

● ধিয়াকলাপগুধলর িম: 
 

● শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রতিফলিত করতে বলা হবে যা প্রথম তিনটি 

পাঠের সময় তাদের সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করেছিল। 



 

 

● এখান শ্রর্থতক রশক্ষার্থীতদি চযাতলঞ্জ শ্রদওয়া হতি:- 
   *সমস্যা এবং এর উৎস সম্পর্কে আরও বেশি গবেষণা পরিচালনা করতে বলা হবে।  

   * সমস্যা প্রতিরোধের জন্য স্থানীয়ভাবে / বা আন্তর্জাতিকভাবে ইতিমধ্যে কার্যকর হতে 

পারে এমন ব্যক্তি বা প্রকল্পগুলি নিয়ে গবেষণা করতে হবে।  

 

● গতিষণাি প্রার্থরমক পিৃ চালাতনাি পতি, রশক্ষার্থীিা রনম্নরলরখর্ শ্রয শ্রকানও একটিতর্ কাজ শুরু কিতর্ 
পাতি:- 

     *শ্রয িযরক্ত িা প্রকতল্পি র্ািা আরিষ্কাি কতিত ন র্াতদি মতধয একটিি উপি একটি রচিকুট শ্রলখা 
এিং র্াতদি চূ়িান্ত কাজটি একটি ব্লতগ শ্রপাস্ট কিা।  

     *এই সুযোগটি লিঙ্গ নিরপেক্ষতার বিষয়টিতে একটি শ্রেণি সম্পর্কিত ব্লগ বা একটি নির্দিষ্ট 

ব্লগ তৈরি করতে ব্যবহৃত হতে পারে। 

  *সমস্যা মোকাবেলাযর প্রকল্পে একটি প্রস্তাব তৈরি করা। 

 

● প্রকতল্পি শ্রশতষ, শিক্ষার্থীদের তাদের বিষয়ে তাদের গবেষণা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার এবং 

প্রতিবিম্বের ক্রিয়াকলাপটি সম্পূর্ণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া হবে। এই সংস্থানগুলি সম্পর্কে 

আরও তথ্য নীচে শিক্ষকদের জন্য সংস্থান বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 

 

● ধশক্ষকঠদর জনয সাংস্থানসমূহ: 
o দতশযমান রচন্তািািনা শ্রিমওয়াকৃ (প্রকল্প রজতিা): http://tiny.cc/G11L4R1 

  



 

 

একাদশ শ্রেণী পঞ্চম পাে  
‘’প্রকতল্পি রিন্নর্াাঃএকটি রলংগান্ধ সম্প্রদাতয়ি প্ররর্ অ্িদান”  

 

সময় সীমাঃ  ৬০ রমরনট 
ধিষয়ঃ নাগরিক, ইরর্হাস, সামারজক রশক্ষা  
মানদণ্ডঃ  রলে সমর্া এিং মরহলা ও শ্রমতয়তদি ক্ষমর্ায়ন (এসরিরজ 5) 
ধিজাইন কঠরঠেন: ইসাতিল িাইউসা, আরিয়ানা পযাতটক, এরমরল শ্রপাপ, সযাম (রশি) শমৃা, রর্শা 
িামৃা, শ্রিিন উইলসন 
 

সাংধক্ষপ্তসার এিাং যুধি: শিক্ষার্থীদের সাহসিকতার সাথে লিঙ্গান্ধ বিশ্ব কল্পনা করতে জড়িত করা (এমন 

একটি পৃথিবীতে যেখানে আপনার লিঙ্গ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে আপনি কী করতে পারেন এবং জীবনে কী 

অর্জন করতে পারেন)। 

 

ধশক্ষামূলক লক্ষয: লিঙ্গ নিরপেক্ষতার ইস্যুতে স্বতন্ত্রভাবে অন্বেষণ এবং কাজ করতে শিক্ষার্থীদের 

সরঞ্জাম সরবরাহ করতে। 

 

লক্ষয শ্রিাঝা: আমাদের সকলের লিঙ্গান্ধ বিশ্ব গড়ার দিকে প্রচেষ্টা করা উচিত। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 
● একটি রলংগান্ধ সমাজ শ্রগাত়ি শ্রর্ালাি শ্রক্ষতে আমাতদি িাাঁধা গুতলা রক রক?  
● আমিা শ্রকন আমাতদি রলেতক রনধৃািণ কিতর্ রদই শ্রয আমিা জীিতন কী অ্জৃন কিতর্ পারি এিং 

কী অ্জৃন কিতর্ পাতি না? 
 

ধশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষাথীরা সক্ষম হঠি): 
● তাদের সম্প্রদায়ের লিঙ্গ গঠনপ্রণালী বোঝার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা।  

● র্াতদি গতিষণাি রিরিতর্ দক্ষর্া রিকাতশি প্রতয়াজনীয় িযিস্থা গ্রহণ কিা . 
 

মূলযায়ন: জমা শ্রদওয়া চূ়িান্ত গতিষণা প্রকল্প। 
 

ধিয়াকলাপগুধলর িম: 
 

● পিথ ১(১০ ধমধনট): চতুর্থ পাঠ  থেকে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানকৃত বিষয়  এবং লিঙ্গান্ধ  সমাজের বিষয় 

নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যান। 

 



 

 

● পিথ  ২ (ক্লাঠসর অিধশষ্ট সময়): চতুর্থ পাঠে পরিচালিত এবং ভাগ করা গবেষণার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের 

এমন একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া হবে যা আরও ন্যায়সঙ্গত সমাজের জন্য 

অনুমতি দেয়। 

 

● পিথ ৩ (শ্রেণীর িাইঠর; ঐধিক): লিঙ্গ সমতা এবং প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা 

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি শিখতে ব্যক্তিগত সাক্ষাত্কার নিতে পারে। 

● পিথ ৪ (প্রকল্প শ্রশষ হওয়ার পঠর): রশক্ষার্থীিা র্াতদি কমৃসূরচি স্বল্প ও দীর্ৃতময়াদী প্রিাি এিং যখন 
রলে সামযর্া এিং রলে অ্ন্ধত্ব িতয়ত  র্খন রিশ্ব কীিাতি শ্রদখতর্ পাতি র্া কল্পনা কতি। 

 


