
রক্ষ্য: লরঙ্গ ভতা | P1 

ফ্রিদা ফ্রিন্টা 

অলবননত্রী

রক্ষ্য: লরঙ্গ ভতা

ফ্রিষয়
বূন ার, লফজ্ঞান, বালা বফাধ 

শেখার ফলাফল
• লরঙ্গ ভতায ংজ্ঞা জানা

• লরঙ্গ বফলনভযয লিছু িাযণ এফং পরাপর অনুন্ধান
িযা

• লরঙ্গ ভতায প্রায লি বানফ িযা মায় বটা বফাঝা

প্রস্তুফ্রি
• বফলনভযয ংজ্ঞা লরখুন

• গ্রুনয আঁিায জনয লিচাটট  ফা িা জ এফং বরখায জনয লিচাটট
ফা বফানডট য ফযফস্থা যাখুন

• প্ল্যান ইন্টাযনযানার লবলডও প্রদটন িযায প্রস্তুলত লনন (দ্রষ্টফয: ইন্টাযননট

িাননিন না থািনর ফা বদখায ক্ষ্ভতা না থািনর ানেয এই অংটি ফাদ

লদন)

• অলতলযক্ত ফা ফালিয িানজয িামটিরা লানফ লফতযণ িযায

জনয ক্ষ্ভতায়ন তাযা লপ্রন্ট িযনু

দ্রষ্টিয: এই াে িাননায আন  আনায বজনন বনওয়া উলচৎ বম

আনায লক্ষ্াথীনদয ভনধয বিউ তানদয জীফনন লরঙ্গ বফলনভযয লিায 
নে লিনা অথফা অতীনত নয়লছনরন লিনা। এটি এিটি ংনফদনীর 

লফলয় এফং এটি লননয় বখারাখুলর ও আননেয নঙ্গ আনরাচনা িযায 
জনয আনানি লনলিত িযনত নফ বম ক্লাযভু বমন আনায ভস্ত 

লক্ষ্াথীনদয জনয এিটা লনযাদ জায় া য়। 

বভাট ভয়: 

ফয় ীভা: 

৬০
লভলনট 

১১-১৪
ফছয ফয়ী 
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আনরাচনা িযায জনয এিটা প্রশ্ন িনয ানেয ূচনা িযনু। লক্ষ্াথীনদয ফরনু ‚এভন এিটা ভনয়য িথা লচন্তা িয মখন বতাভায লননজনি এিটা দনরয অং 
ভনন নয়লছর। বতাভায বিন ভনন নয়লছর বম বতাভানি দনর বনওয়া নয়নছ? দনর বনওয়ায পনর তুলভ বিভন অনবুফ িনযলছনর?‛ (আনায লক্ষ্াথীনদয অলবজ্ঞতায 
প্রলত ভননানমা  লদন) 

লক্ষ্াথীনদয উত্তয বাফায জনয এি ফা দইু লভলনট ভয় লদন। িনয়িজন লক্ষ্াথীনি তানদয অলবজ্ঞতা এফং অনবূুলত বা  িনয লননত ফরনু। 

এযয প্রশ্ন িযনু ‚বিানও দনরয ফাইনয থািনর ফা দর বথনি ফাদ বদওয়া নর বিভন রা নফ ফনর বতাভানদয ভনন য়?‛ ‚িানযানি ফাদ বদওয়া নর তায বিভন 
রা নফ?‛  

আফানযা লক্ষ্াথীনদয বাফায জনয এি লি দইু লভলনট ভয় লদন এফং মলদ উমকু্ত ভনন য় তানর িনয়িজন লক্ষ্াথীনি তানদয অনবূুলত বা  িনয লননত ফরনু। 

বজানয উত্তয বদওয়ায লযফনতট লক্ষ্াথীনদয এিটি লদনলি ফা এি টুিনযা িা নজ তানদয অনবূুলত লরখনত ফরনু এফং তানদয মলদ ইো য় তানরই বা  িনয লননত ফরনু। বমভস্ত 
লযুা লিছু জানানত চায় তানদয অফযই জানাননায নুমা  বদনফন। আনযিটি লফিল্প র ুনযা ক্লানয লযফনতট  লক্ষ্াথীযা এিজন ঙ্গীনি এটা ফরনত ানয। 

বখায িামটিরা 

বফলনভযয ংজ্ঞা বদখান ফা লক্ষ্াথীনদয িনত ফরনু: ‚বফলভয র মখন বিাননা লনলদটষ্ট ফযলক্ত অথফা এি দর ভাননুলয নঙ্গ অনযাময আচযণ িযা য়। অননি ভয় তানদয নঙ্গ 

তানদয ফয়, লরঙ্গ, ধভট ফা জালতয িাযনণ অনযাময আচযণ িযা য়।‚” 

এই ংজ্ঞায লনলদটষ্ট লযবালা লুর ভনন যাখায জনয লক্ষ্াথীনদয ংজ্ঞায় থািা প্রনতযিটি লযবালা অলবনয় িনয বদখাননায এিটা দ্ধলত বতলয িযনত ফরনু এফং ুনযা গ্রু ংজ্ঞাটি 
অলবনয় িনয বদখানত ানয। বমভন: ‚লনলদটষ্ট ফযলক্ত‛ এি ফা দইুজন ফযলক্তয লদনি আঙুর বদলখনয় বফাঝাননা বমনত ানয, ানত াত লভলরনয় ফতৃ্ত বতলয িনয ‘এি দর ভানলু’ বফাঝাননা 
বমনত ানয।   

এটা ংজ্ঞা ভনন যাখনত াাময িযনফ এফং লক্ষ্াথীযা ফিটি নেয ভানন িতটা ফনুঝনছ বটা যীক্ষ্া িযনত াাময িযনফ। লক্ষ্াথীনদয জটুিনত িাজ িনয বফলনভযয ৩টি ম্ভাফয 
পরাপর নাক্ত িযনত ফরনু এফং বটা গ্রুনয নঙ্গ বা  িনয লননত ফরনু। 

লরঙ্গ অভতা এফং বটা লিবানফ লরঙ্গ বফলনভযয িাযণ নত ানয বই লফলয়টি উত্থান িযনু। 

লক্ষ্াথীনদয াঁচ ফা ছয়টি বছাট দনর বা  িযনু এফং প্রলতটি দরনি দটুি আরাদা আরাদা লিচানটট  এিটি বছনর এিটি বভনয় আঁিনত ফরনু। 

দর লুরনি আনরাচনা িযনত ফরনু বম আভানদয ভানজ এিটি বছনর ফা বভনয় ওয়ায অথট লি। 

লক্ষ্াথীযা মলদ লফভ্রান্ত বফাধ িনয তানর তানদয ফরনু ‘এভন লজলননলয তালরিা বতলয িযনত বম লুর বছনর ফা বভনয় ওয়ায জনয তানদয ফনচনয়  যুুত্বূণট বফলষ্টয 
ফনর ভনন য়’। 

এিজন ফযালক্ত, তানদয জনন াষ্ঠী এফং তানদয বদনয দলৃষ্টবলঙ্গ বথনি পরাপর লফনফচনা িযনত ফরনু। 

বখায িামটিরা 15 
লভলনট 

াথটিযিযণ এফং লফিল্প 

াথটিযিযণ এফং লফিল্প 

বখায িামটিরা 10 
লভলনট 

10
লভলনট 
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দর লুরনি মত বফী ম্ভফ বফলষ্টয ববনফ বফয িযনত ফরনু এফং ব নুরা ঠিি লচনত্রয ান লরখনত ফরনু। 

িনয়ি লভলনট নয লিছু দরনি ংনক্ষ্ন তানদয আঁিা এফং তাযা বছনর এফং বভনয়য ভনধয বম াথটিয লুর তুনর ধনযনছ ব লুর উস্থান িযনত ফরনু। 

আনরাচনায় উৎা বদওয়ায জনয অংগ্রণিাযীনদয এভন াঁচটি বফলষ্টয নাক্ত িযনত ফরনু মা ফ দনরয বভনয়য লচনত্রয ান তালরিাফদ্ধ িযা নয়নছ। প্রনতযি বফলনষ্টযয 
জনয লজজ্ঞাা িযনু এটা বভনয়যা লননয় জন্ায় নালি এটা বনখ। বছনরনদয জনয এিই প্রনশ্নয ুনযাফলৃত্ত িযনু। 

এিটি লিচানটট  বই ভস্ত বফলষ্টয লুর লরখুন মা জন্ ত বানফ নাযী ফা ুযলু ওয়ায ফা জন্ ত লরঙ্গয (নক্স) নঙ্গ ম্পলিট ত এফং আনযিটি লিচানটট  বই বফলষ্টয লুর 
লরখুন বম লুর লরনঙ্গয াভালজি ফা াংসৃ্কলতি ধাযণায ফা ভাজ ত লরঙ্গয (নজন্ডায) নঙ্গ ম্পলিট ত। মখন অংগ্রণিাযীনদয বফলষ্টয লুর বরখা নয় মানফ তখন তালরিায 
ওনয ফি ফি অক্ষ্নয ‘বক্স’ এফং ‘বজন্ডায’ লরখনফন। 

• ফলুঝনয় ফরনু বম লরনঙ্গয জন্ ত এফং ভাজ ত বফলনষ্টযয ভনধয ভূর প্রনবদ র বম এিজন ফযলক্ত বটা লননয় জন্গ্রণ িনযনছ নালি বটা লনখনছ।
• এটা লি িনরয জনয ফভয় এই যিভই লছর? ফযাখযা িযনু বম জন্ ত লরঙ্গ ফা বক্স এফং ভাজ ত লরঙ্গ ফা বজন্ডাযনি বটায বফলষ্টয নুরা

ভনয়য নঙ্গ এফং লফলবন্ন ভানজ লযফলতটত নে লিনা তায লবলত্তনতও আরাদা িযা মায়।

ভখুয বখায লফলয়: বক্স এফং বজন্ডায বভৌলরিবানফ আরাদা। বক্স ফা লরনঙ্গয জন্ ত বফলষ্টয জীফত্ত্ব  অনুানয লনধটালযত য় এফং ভনয়য নঙ্গ ও লফলবন্ন ভানজ 
বটা এিই থানি। বজন্ডায ফা লরনঙ্গয াভালজি ও াংসৃ্কলতি বফলষ্টয াভালজি ম্পিট  দ্বাযা লনধটালযত য়, ভনয়য নঙ্গ এয লযফতটন য়, এফং লফলবন্ন ভানজ 
এটা লফলবন্ন নত ানয।   

বখায িামটিরা 

এই লবলডওটি বদখুন : লফিজ আই অযাভ এ  ারট আই উইর বটি ইট ফ্রভ লয়ায (৩:০৬)  
http://plan-international.org/girls/stories-and-videos/because-i-am-a-girl-ill-take-it-from-here.php 

জটুিনত লক্ষ্াথীনদয নীনচয লফলয় নুরা আনরাচনা িযনত ফা লরখনত ফরনু: 

• লপল্মটিয ভখুয ফাতট া লি লছর ফনর বতাভায ভনন য়?
• লপনল্ম বভনয়টিনি বম ৮টি ভযায ম্মুখীন নত নয়লছর তায ৩টি ফর?
• ব লিবানফ এই ভযা লুর অলতক্রভ িযনফ ববনফলছর?
লক্ষ্াথীনদয লচন্তাবাফনা লননয় আনরাচনা িযায জনয ক্লানি এিলত্রত িযনু, লক্ষ্াথীনদয লরঙ্গ অভতা িথাটি ভনন িলযনয় লদন এফং আনরাচনায় ‘লরঙ্গ বফলভয’
উস্থালত িযনু।

• ুনযা ক্লা লভনর এ লুর আনরাচনা িযনু:

• লপনল্ম বদখাননা নয়নছ বম লরঙ্গ অভতা লিবানফ বভনয়নদয প্রবালফত িযনত ানয, লিন্তু বতাভানদয লি ভনন য় বছনরযাও লরঙ্গ অভতায ম্মুখীন নত
ানয? লরঙ্গ ভতা লি ধুভুাত্র বভনয় এফং ভলরানদয ভযা?

• লরঙ্গ ভতা ফলৃদ্ধ বনর লি বটা বছনর এফং ুযলুনদযও উিৃত িযনফ? বিন?

• লরঙ্গ বফলনভযয বভািানফরায় ুযলু এফং বছনরনদয বূলভিা লি নত ানয?

15 

লভলনট 

http://plan-international.org/girls/stories-and-videos/because-i-am-a-girl-ill-take-it-from-here.php
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লক্ষ্াথীনদয লজজ্ঞাা িযনু: 

আভানদয লি ভাজ বখায় বম ‘বজন্ডায’ তালরিায় থািা লিছু বফলষ্টয অনয লুরয বথনি বফী  যুুত্বূণট ফা ভূরযফান? আনানি য়নতা এিটি উদাযণ লদনত নফ 
বমভন: ‚ভাজ আভানদয বখায় বম ংনফদনীর ওয়া (নভনয়নদয ভত) বানরা লিন্তু দঢ়ৃপ্রতযয়ী ওয়া (নছনরনদয ভত)  যুতু্বূণট এফং তাই ভূরযফান‛। 

আভানদয লরঙ্গ ম্বনন্ধ ধাযণা লি ফদরানত ানয? আভযা লিবানফ এই লযফতট ননয বা ীদায নত ালয। 

ভয় থািনর অলতলযক্ত প্রশ্ন: অংগ্রণিাযীনদয লজজ্ঞাা িযনু: 

• ত ১০ ফা ২০ ফছনয বভনয়/ভলরানদয প্রতযাা লিবানফ লযফলতটত নয়নছ?

• ুযলু এফং ভলরানদয জনয লি গ্রণনমা য বটা লি অনযানয বদন আরাদা?

• জীফত্ত্ব  ত বম বফলষ্টয লুর আভানদয ুযলু ফা নাযী যূন লনধটাযণ িনয বটা লি ভনয়য নঙ্গ লযফলতটত নে, অথফা ব ুলর লি অনযানয বদন
আরাদা?

• ফযাখযা িয বম ভাজ ুযলু এফং ভলরানদয বথনি ফা বছনর ফা বভনয়নদয বথনি মা প্রতযাা িনয বটা লযফলতটত নরও লফনেয ফটত্র ুযলু এফং নাযীয
প্রজনন ত বূলভিা এিই থানি।

অফ্রিফ্ররক্ত িাফ্রির কান্ের কার্যকলাি: ক্ষমিায়ন িারা

প্রনতযি লক্ষ্াথীনি এিটি ক্ষ্ভতায়ন তাযা লদন (লযলষ্ট ২)। তানদয ফরনু তাযায নীনচ বরখা প্রশ্ন ম্বনন্ধ বাফনত এফং তাযা বই ভহুূনতট  মা অনবুফ িযনছ বটাই 
উত্তনয ফরনত –তাযা বলফলযনত তানদয লযলস্থলত বমভন নফ ফনর উচ্চাা যানখ ফা আা িনয বটা উত্তনয না ফরনত।   

এিটা ফা দনুটা উদাযনণয লযফনতট অননি লুর লযলস্থলত লননয় বাফনত ফরনু – তানদয জীফন, জনন াষ্ঠী এফং তানদয লফযীত লরনঙ্গয দয, ফাফা-ভা এফং ক্ষ্ভতা আনছ 
এভন ভানলুনদয নঙ্গ তানদয বমা ানমা  ও ভত লফলনভয় ম্বনন্ধ বাফনত ফরনু।  

তাযায ওয বই ংখযায় ব ার দা  লদন মা প্রলতটা উত্তনযয নঙ্গ বভনর। 

লফে ুনুরা ংমকু্ত িযনু। এিজন বম ম্পূণটবানফ ক্ষ্ভতা প্রাপ্ত (ফিটি ৫এ) এিটা লনখুতঁ ুনযা ভানয অষ্টবুজ বতলয িযনফ। মায বিানও ক্ষ্ভতা বনই (ফিটি 
১এ) তায এিটি বছাট্ট অষ্টবুজ বতলয নফ। 

বছনর এফং বভনয়নদয ভনধয িনয়িজন মাযা তানদয ক্ষ্ভতায়ন তাযা অনযনদয নঙ্গ বা  িনয লননত স্বেে তানদয যস্পনযয নঙ্গ াথটিয তুরনা িযনত 
ফরনু।  

অনযানয বদনয বভনয় এফং বছনরনদয তাযায আিায লি নত ানয আনরাচনা িযনু। 

ফ্রিশ্বিযািী লন্ক্ষযর েনয িদন্ক্ষি ফ্রনন

এিজন লক্ষ্ি লানফ আলন লক্ষ্াথীনদয ইলতফাচি উদ্দীনানি ঠিি নথ চালরত িযনত 
ানযন এফং তানদয এটা ফঝুনত াাময িযনত ানযন বম তাযা অায় নয়, লযফতট ন 
আনা ম্ভফ, এফং তাযাই বটা আননত ানয। লডজাইন পয বচি ‚আই িযান‛ (আলভ 
ালয) চযানরনি লনুদয লননজনদয জনয লযফতট ন িযায উনদ্দনয দনক্ষ্ লননত ফরা য় 
এফং বটা াযা লফনেয লনুদয নঙ্গ বা  িনয লননত ফরা য়। 

যু ুিযায জনয www.dfcworld.com লযদটন িযুন।

িভ ফয়ীনদয লযফতটন আনায জনয দনক্ষ্ বনওয়ায  জনয এিটি লডজাইন পয বচি যাি ফা 
াধাযণ যাভট যাি ডাউননরাড িযায জনয www.globalgoals.org/ 

worldslargestlesson লযদটন িযুন। 

াথটিযিযণ এফং লফিল্প 
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