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f~wgKv  

‡eªwKs `¨v mvB‡Kj,2017 mv‡j m~Pbv nq Ges GB cÖ‡R‡±i D‡`k¨ nj hyeK hyeZx‡`I mvg_© e„w× Kiv| †h 

mg¯Í msMVb †RÛvi wfwËK mwnsmZv wb‡q KvR K‡i Zv‡`i I mvg_© e„w× Kiv Gi D‡`k¨| GB cÖ‡R‡±i 

D‡`k¨ cyi‡b Bnv mywbw`ó Pvwn`v wbiæcb ,bZzb cw×wZ I bZzb Kg©cš’v wb‡q KvR K‡i| GB cÖ‡R‡±I MVb 

,m~Pbv,kw³ e„w× K‡i‡Q Pjgvb I bZzb Kg©m~Pxi hv we‡k¦I wewfbœ RvMvq bvixi cÖwZ mwnsmZv wb‡q KvR 

K‡i Ges hyeK hyeZx‡`I AskMªn‡b GB cÖ‡R± mwµq| 

AvšÍ:RvwZK mn‡hvwMZvi Rb¨ Ges hviv bvixi cÖwZ mwnsmZv wb‡q KvR K‡i Zv‡`i g‡a¨ wewbgq wewbgq 

Kivi Rb¨ GB cÖ‡R± 6wU ¸iæZ¡c~b© †`k‡K †e‡Q wb‡q‡Q hv‡Z ZrciZv fvj nq| 6wU †`k‡i 6wU msMVb 

nj: CERUJOVI, KEDE, CHSJ, BWHC, LACC, Youth First| wkÿvmdi, 

AvšÍ:RvwZK I RvZxq cªwkÿb,¯’vbxq Kg©kvjv GB cÖ‡R‡±I g¨byqvj‡K cÖgvb K‡i‡Q ‡h †RÛvi wfwËK †h 

mwnsmZv Zv †iv‡a Bnv †mv”Pvi| cÖwZwU †`k‡i 6wU ¸iæZ¡c~b© I we‡kl `ÿZv m¤úb© msMVb Gi mgš^‡q 

GB cÖ‡R‡±i cªwkÿb g¨byqvj Dbœqb Kiv n‡q‡Q| GB cÖ‡R‡±i Dbœqb mvavb n‡q‡Q msMVb ¸‡jvi g‡a¨ 

Zv‡`I †`k‡I †miv fvj Kg©m~Px wb‡`k©bv Av`vb-cª`v‡bi gva¨‡g| cÖ‡ZKwU msMVb Gi Ávb AwfÁZv 

wewbg‡qi gva¨‡g Kvh©Kvix c`‡ÿc MV‡bi  D‡Ïk¨ †K mvg‡b †i‡L GB cÖ‡R± m~Pbv n‡q‡Q| GB cªwkÿb 

g¨byqv†ij D‡Ïk¨ ¸‡jv nj- 

 bvixi cÖwZ mwnsmZv †iv‡a I hy‡× hyeK hyeZx‡`i I cÖwZôvwbK I AcÖwZôvwbK wkÿv_x‡`I Z_¨ 

I ‡K․kj m¤ú©‡K ÁvZ Kiv| 

 hyeK hyeZx‡`i bvixi cÖwZ mwnsmZv wel‡q cªwZK~j I cªfve wel‡q mZK© Kiv| 

 e¨w³ †Kw›`ªK Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g I mwµq Ask MÖn‡bi gva¨‡g e¨w³ †hb AvZ¥m¤§vb I AvZ¥-g~j¨ 

cvq †m wel‡q hyeK hyeZx‡`I ÿgZvqb Kiv| 

 GB cªwkÿb g¨byqvjwU hye-K¬ve, msMVb,‡K›`ª,¯‥yj A_ev †h †Kvb hye cÖwZôv‡bi Rb¨ ‣Zwi I 

Dbœqb Kiv n‡q‡Q| cªwkÿb Gi cÖ‡qvRbxqZvi Dci wbf©I K‡i GB g¨byqv‡ji m¤ú~©b ev wKQz 

Ask wb‡q cªwkÿb cwiPvjbv Kiv m¤¢e| 

GB ‡Uªwbs g¨byqv‡ji †k‡l eySv hv‡e wKfv‡e wewfbœ Dcv`vb bvixi cÖwZ mwnsmZv wb‡q KvR I cÖfvweZ 

K‡i| GKB mgq GUv wKfv‡e GB mwnsmZv Kgv‡bv hvq Zvi GKwU wb‡`k©bv w`‡e| cªwkÿb AskMÖnbKvix 

GB Gi gva¨‡g eyS‡Z cvi‡e †RÛvi wK †m· I †RÛvi Gi wel‡q mwnsmZv wK Ges mgv‡R wKfv‡e Bnv 

MwVZ nq| Bnv AskMÖnbKvix Avi eySv‡Z mn‡hvMxZv Ki‡e †h cyiælZ¡ev` wK KZ cÖKvi Ges Bnv 

wKfv‡e bvixi cÖwZ mwnsmZv g~j Kvib|P~ovšÍ fv‡e GB cªwkÿb gva¨‡g wKfv‡e bvixi cÖwZ mwnsmZvi 

mvB‡KjwU  fv½v hvq Zvi Dci Av‡jvKcvZ Ki‡e| 
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js½ wfwËK mwnsmZv 

bvixi cÖwZ mwnsmZv nj bvixi mKj cÖKvi gvbevwaKv‡i j½b Ges bvixi cÖwZ cÖ‡Z¨K †ÿ‡Î •elg¨| Bnv 

kvixwiK †h․b, gb¯ÍvwËK I A_©‣bwZK ÿwZ mva‡bi A_ev bvixi †fvMvšÍxi AvKv‡I n‡Z cv‡i| ûgwK 

fq, †Rvic~e©K wKQz Kiv,¯^vaxbZvi Le© Kiv BZ¨vw` bvixi cÖwZ mwnsmZv wel‡q AšÍf©~³ hv cvewjK 

A_ev e¨w³MZ cwi‡e‡k N‡U _v‡K| 

GB ai‡bi mwnsmZv nq Kvib bvix‡`i gvbyl bv †f‡e ïay bvix wn‡m‡e we‡ePbvi Kvi‡b| Bnv AmgZv I 

‣elg¨ g~jK g~j¨‡ev‡ai †_‡K m„ó hv mgv‡R MwVZ Ges ixwZbxwZi mv‡_ mswkó| 

Bnv bvix, cwievi, mgwó, mgvR‡K ÿwZ mvab K‡i _v‡K| Bnv gvbe AwaKvi Le© Kivi mvwgj| bvixi 

cÖwZ mwnsmZv ~̀wiKi‡b `iKvi nj - mgv‡Ri Amg mvgvwRK, ivR‣bwZK, A_©‣bwZK ÿgZv KvVv‡gv‡K 

bZzb K‡i h_vh_ fv‡e ms¯‥vi Kiv| 

‡RÛvi wfwËK mwnsmZvÓ I bvixi cÖwZ mwnsmZv †ekxifvM mgq GKB A‡_© e¨envi Kiv nq hvnv bvix 

I cyi~l `yB AšÍfz³ K‡i| Bnv ÿgZv KvVv‡gvi AmgZv‡K Av‡jvKcvZ K‡i| GB g¨vbyqv‡j GB `yB 

kãGKB A‡L© e¨envi Kiv n‡q‡Q| 

bvix I hyeZx‡`I cÖwZ mwnsmZv n‡jv we‡k¦i Ab¨Zg Lvivc gvbewaKvi j•Nb| Bnv mgvR A_©bxwZ I 

RvZxq mxgvbv Qvwo‡q †M‡ Q| mvivwe‡k¦ GKwU mv‡f©‡Z wZbR‡bi g‡a¨ GKRb kvixwiK ev †h․b mwnsmZvi 

Awf½Zv AR©bKvix n‡”Q bvix| 

[bvixi cÖwZ mwnsmZv WvweøDGBP I] 

bvixi cÖwZ mwnsmZv wel‡q hye mgvR n‡jv †K› ª̀xq welq Ges wboe `k©K| mviv we‡k¦I cwimsL¨v‡b 50% 

hyeZx 16 eQ‡ii bx‡P ‡h․b mwnsmZvi ¯^xKvi nq|[RvwZmsN gwnjv I UNEGEEW, Fast 

Facts Statitics on Violence Against Women and Girls] 

we‡k¦e¨vcx 120 wgwjqb †g‡q `k R‡b GKRb †Rvic~eK ‡h․b Kvh©Kjv‡ci ¯^xKvi nq|(UN Women 

Facts and Figure: Ending Violence Against Women 2013)GLv‡b g~j 

¸iZ¡c~b© wel‡q n‡jv hyeK hyeZx‡`I m‡PZbZv e„w× Kiv Ges Zv‡`I wkÿv †`Iqv hv‡Z Zviv AmgZv 

Lvivc AvPib hv bvixi cÖwZ mwnsmZv e„w× K‡i Zv †iva nq| Bnv gva¨‡g hye mgvR Ávb `ÿZv my‡hvM I 

Kvh©Kix n‡e hvnv AwePvi I gvbevwaKvi j•N‡bi weiæ‡× hy× Kivi mvnm †hvMv‡e| 
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c×wZgvjv 

Bnv GKwU AbvbyôvwbK  wkÿb c×wZ| Bnv GgbB GKwU c×wZ hv‡Z  cÖwZôvwbK cwi‡k‡li I MZvbyMwZK  

wkÿb cwi‡e‡ki †P‡q GB c×wZ  cÖwkÿK I Ask MÖnKvix‡`i Rb¨ †ekx Dchy³| GLv‡b cÖwkÿ‡b Ask 

MÖnKvix‡`i  ¸iZ¡c~b© Dcv`vb  wn‡m‡e g‡b Kiv nq Ges GLv‡b cÖwÎæqv cÖwkÿ†Ki Z_¨,DcvË  Ávb cÖÁv 

I ¸iZ¡ mnKv‡i †`Lv nq| GLv‡b cÖwkÿK I Ask MÖnbKvix‡`i  gZvgZ hyw³ I †kvbvi Dci ¸iZ¡ 

Av‡ivc Kiv nq| 

GB c×wZgvjv wm‡jev‡mi  AwfÁZv  wkÿb hvnv Ávb `ÿZv I mvg_© e„w× K‡i| Ávb I `ÿZv Ges 

mvg_© ch©‡eÿb, DwÏcbv Ask MÖnb Gi gva¨‡g AR©b Ki‡Z nq hvnv Mfxi I A_©c~b© ms‡hvM Uvq †`n I 

g‡bi Ges Bnv cÖwZdjb I cÖ‡qvM nq (Craig,2006)  Bnv e¨vw³MZ cÖwZdjb  we‡bv`b f~wgKv 

cvjb,‡KBm ÷vwW Ges wgwWqvi e¨env‡i  Ávb  I `ÿZv AR©b avweZ nq| 

AbvbyôvwbK wkÿb c×wZ Ask MÖnbKvix‡`i e¨vw³MZ fv‡e  ‡ewk K‡i  cÖwkÿ‡bi Ask MÖn‡bi  cÖwZ 

Av‡jvKcvZ K‡i| 
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‡mk‡bi mvigg© 

GB g¨byqvj 5wU ¯^vaxb I Awf‡”PÏ ‡mkb Ges wewfbœ Kg©Kv‡Ûi mgš^‡q MwVZ| 

 

†RÛv‡ii avibv 

wZbwU Kg©KvÛ hvnv D‡Ïk¨ †m· I †RÛv‡ii g‡a¨ cv_©K¨ †ei Kiv Ges †m· I †RÛv‡ii m¤ú‡K© eyS‡Z 

mÿg Kiv| 

mvgvwRK MVb 

bqwU Kg©KvÛ hvnv eySv‡e w K  mvgvwRK AskMÖnb  wj½ AmgZv,AwePvi, ÿwZmvab g~jK AvPib bvix 

I cyiæ‡li g‡a¨ iæcvšÍwiZ nq| 

bvixi cÖwZ mwnsmZv 

cvuPwU Kg©KvÛ hvnv m‡PZbZv e„w× I Ávb m„wó Ki‡e wewfbœ ai‡bi Kvib I dvjvdj hvnv  bvixi cÖwZ 

mwnsmZv m„wó K†i| 

 

cyiælZ¡ev` 

cvuPwU Kg©KvÛ cyiælZ¡ev` eyS‡Z mnvqZv Ki‡e|BwZevPK cyiælZ¡ev`  wb‡q I GLv‡b Av‡jvKcvZ Kiv 

n‡q‡Q| 

 

c`‡ÿc MVb 

QqwU Kg©KvÛ bvixi cÖwZ mwnsmZv †iv‡a †bZ„Z¡   wKfv‡e KvR K‡i Ges GB e¨cv‡i m‡PZbZv e„w× Rb¨   

hyeK hyeZx‡`i mvnvh¨ K‡i| GB Kvh©Kvix c`‡ÿc wKQz ¸iZ¡c~b© mycvwikgvjv I Aš©Íf~³| 
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‡mkb Kg©KvÛ mgq 

†RÛvi avibv 1.1 Avwg myLx? 

AB bq wK? 

15 wgwbU 

1.2 Bnv †m· bv 

†RÛvi ? 

30 wgwbU 

1.3 ev”Pvnxb ¯^vgx-¯¿x 30 wgwbU 

 

mvgvwRK MVb 

 

2.1 †RÛvi m¤ú‡K© cÖRb¥MZ avibv I Dcjwä 30 wgwbU 

2.2 cvwievwiK Qwe 30 wgwbU 

2.3 †RÛvi QK I Rxe‡bi wm×všÍ 60 wgwbU 

2.4 cyiælZ¡ev` Ges Gi gwnjv I cyiæ‡li 

Rb¨ myweav mg~n 

60 wgwbU 

2.5 cÖwZôvb I KvVv‡gv hvnv cyiælZ¡ev‡` 

bvix‡`I wbqšÍb K‡i| 

60 wgwbU 

2.6 ‡j‡ewjs 60 wgwbU 

2.7 wek¦vmKvix 60 wgwbU 

2.8 cyiælZ¡ev` wK fv‡e cyiæ‡li Dci cÖfve 

†d‡j| 

60 wgwbU 

2.9 wKQz gRvi †RvKm bq 20 wgwbU 

bvixi cÖwZ mwnsmZv 3.1 bvixi cÖwZ mwnsmZvi msÁv 50 wgwbU 

3.2 d¨± Ges cyiv K_v 30 wgwbU 

3.3 PjwPÎ cieZx© wW‡eU 90 wgwbU 

3.4 ‡dvb fv½v evYx 15 wgwbU 

3.5 ¯‥z‡j GW‡fvK¨wm 60 wgwbU 

cyiælZ¡ev` 4.1 cyiælZ¡ev` eySv 45 wgwbU 

4.2 nvZgywó eÜ Kiv 30 wgwbU 

4.3 ÿgZvi Drm 60 wgwbU 

4.4 mgwš^Z AsKb  20 wgwbU 

4.5 AvwacZ¨ev`x cyiælZ¡ev` Ges bvixi cÖwZ 

mwnsmZvq Gi m¤úK© 

45 wgwbU 

c`‡ÿc 5.1 ‡bZ…Z¡ †LvRv 45 wgwbU 

5.2 Møvm wmwjs 45 wgwbU 

5.3 gwnjv‡`i me ïb‡Z nq| 20 wgwbU 

5.4 k³fv‡e `vov‡bv 60 wgwbU 

5.5 Avgiv mg_©‡bi e„Ë  30 wgwbU 

5.6 mvB‡Kj fv½vi Rb¨ c`‡ÿc 60 wgwbU 
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‡mkb 

†RÛv‡ii avibv 

1.1 আমম যামি ….. 

শলররোনোম অশম খুশল, অশম ... 

মূ পদ্ধশত প্রশতফন কোযযকোপ 

 

ময় ময় 15 শমশনট 

শলক্ষোর ঈরেলয অমোরের শনরজরের শভজ্ঞতোর মোধ্যরম অমরো নোরী  

পুরুরর মরধ্য যয পোথযকয যেখরত পোআ তো অশবষ্কোর কররত 

পোশর। 

 

ঈপোেোন কোডয  যবোডয ,শচশিতকোরী 
কমযকোণ্ড o শববৃশত শেরয় প্ররতযক মশোর কোরছ একটি 

কোডয  শেন, "অশম খুশল যয অশম একজন 

মশো," এবং প্ররতযরকর কোরছ এক শববৃশতর 

োরথ একরক বশ, "অশম খুশল যয অশম 

একজন মোনু।" 

o ংলগ্রণকোরীরেররক পৃথকভোরব শজজ্ঞোো 
করুন যকন তোরো পুরুরের বো মশোরের 

রত খুশল, এবং শববৃশত শেরয় পশিকোয় 

কোরণগুশ শখরত বুন। কোযযকোপটি 

ম্পন্ন কররত তোরের পোাঁচ শমশনট শেন। 

o ংলীেোররের কোরছ কোগজটি ঈশিরয় 

শজজ্ঞোো করুন যযখোরন তোরো এআ শববৃশতটি 

খুাঁরজ পোরব, "যশে অশম একজন পুরু / 

মশো তোম, অশম ... ..." এবং তোরের 

বতোম যয তোরো একটি শবপরীত শরের 

ংখযোর তোশকোয় থোকরব। কোযযকোপটি 

ম্পন্ন কররত তোরের পোাঁচ শমশনট শেন। 

o ংলগ্রণকোরীরের তোরের ফোফ ভোগ 

এবং মতো খুাঁরজ যপরত শজজ্ঞোো করুন। 

তোরপর, মুরো এবং যমরয়শ পশরচয় 

শবয়গুশ প্রবতয ন করোর ফোফগুশ 

বযবোর করুন, কোরণ প্রশতশিয়োগুশ 

বযেো এটি শনরেযল কররব। 
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1.2 এটা কী মঙ্গ বা মঙ্গ মক? 

 

শলররোনোম এটো কী শে বো শে শক? 

 

বযবস্থো গ্রুপ কোজ 

পূণযোে অরোচনো 
ময় 30 শমশনট 

শলক্ষোর ঈরেলয জজশবক যযৌন এবং োমোশজক শনমযোরণর মরধ্য পোথযকয 
যবোঝোর জনয। 

একটি মোরজর যছর বো যমরয় য়োর মোরন কী তো 
শনরয় অমরো এরকর শবশ্বোরর ন্ধোন কররত পোশর। 

 

ঈপোেোন কোডয রবোডয ,অঠোরো কোগজ 

কোযযকোপ • শে এবং শে একটি ংশক্ষপ্ত ংজ্ঞো শেরয় শুরু 

করুন: 

যক্স (জজশবক): এটি জজবগত জবশলরযযর ঈরেখ করর 

যয পুরু  নোরীর জন্ য়। তোরো োবযজনীন এবং 
োধ্োরণত স্থোয়ী য়, যযমন পুরু বুরকর েধু্ 

খোয়োরত পোরর নো; নোরী যমনশিক 

শে (োমোশজক): এটি োমোশজকভোরব পুরু  নোরী 
মোরজর দ্বোরো প্রেত্ত ভূশমকো  েোশয়ত্বমূরক 

যবোঝোয়। শে ংিোন্ত শনয়ম জজশবক তথয নয়; 

যমরয়রো এবং যছররের জন্ য় নো তোরো শকভোরব 

যচোরো, যপোোক, কথো বো, অচরণ করো, শচন্তো বো 
প্রশতশিয়ো জোনত। শে পোথযকয অমোরের ংসৃ্কশত-

প্রকৃশতর দ্বোরো জতশর য় নো এবং পশরবশতয ত রত 

পোরর। 

• ংলগ্রণকোরীরো শতন যথরক চোর জন যোরকর 

গ্রুরপ শবভক্ত করুন। 

• শে, শে এবং শবশভন্ন শববৃশতগুশর জনয 
কোডয রবোডয গুশর োরথ প্রশতটি গ্রুপ প্রেোন করুন। 

• প্রশতটি বক্তবয শে বো শেরক যবোঝোয় শকনো তো 
তোরের শচশিত করুন, এবং যথোযথ কোডয রবোরডয  
তোরের (শে / শে) অটরক শেন। এআ কোযযকোপটি 

মূ্পণয কররত 10 শমশনরটর নুমশত শেন। 

• পূণযোেভোরব প্রশতটি শববৃশত অরোচনো করুন 

• ংলগ্রণকোরীরের শজজ্ঞোো করুন যকন তোরো 
"শে" বো "শে" এর ধ্ীরন প্রশতটি শববৃশত 

যেণীভুক্ত করর। 
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টিপ  

 

অপশন শনরজর শববৃশত পশরবতয ন এবং প্রস্তোব কররত 

পোররন। 

শনশিত যোন যয এআ কোযযকোরপর পরর 

ংলগ্রণকোরীরো শনম্নশশখত মস্ত শববৃশতগুশ 

যেণীভুক্ত কররত ক্ষম: 

নোরী জন্ শেরত পোরর শকন্তু পুরু কররত পোরর 

নো(যক্স) । 

যমরয়রের গশণত  মরধ্য যছররো শোরব ভো 

নয়(শে)। 

নোরী স্তন খোয়োরত পোরর শকন্তু পুরু  কররত পোরর 

নো(যক্স)। 

যমরয়রের শবনয়ী, ভীরু এবং চতুর, যছররের কঠিন 

এবং কঠিন (শে)। 

যমরয়রের তুনোয় যছররের জনয যখোধ্ুো যবশল 

গুরুত্বপূণয (শে)। 

যমরয়রের একটি ভো স্বোমী খুাঁরজ প্ররয়োজন; যছররের 

একটি ভো কোজ খুাঁরজ যবর কররত রব (শে)। 

নোরী গভয বতী যপরত পোরর শকন্তু পুরু রত পোরর 

নো(শে) । 

নোরী যেন চোোরবন নো (শে)। 

নোরী পুরুরের যচরয় যবশল জধ্যযলী (শে)। 

পুরুরর জনয যযৌনতো অর গুরুত্বপূণয যয 

মশোরের জনয (শে)। 

নোরীরো ঋতুস্রোব কররত পোরর, পুরু  কররত পোরর 

নো(যক্স)। 
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1.3 কাযযিত্র 

নারী জন্ম মিতে িাতর মকন্তু িরুু করতে িাতর না। 

মমত়েতির গমিেমতযয মেতরা মাতব ভা ন়ে। 

নারী স্তন খাও়োতে িাতর মকন্তু িরুু  করতে িাতর না। 

মমত়েতির মবন়েী, ভীরু এবং চেুর, মেততির কঠিন এবং কঠিন । 

মমত়েতির েুনা়ে মেততির জনয মখাযুা মবমল গুরুত্বিিূয । 

মমত়েতির একটি ভা স্বামী খুুঁতজ প্রত়োজন; মেততির একটি ভা কাজ খুুঁতজ মবর করতে তব। 

নারী গভয বেী মিতে িাতর মকন্তু িরুু তে িাতর না। 

নারী মেন চাাতবন না। 

নারী িরুুতির মচত়ে মবমল ধযযযলী। 

িরুুতর জনয মযৌনো আরও গুরুত্বিিূয ময মমাতির জনয । 

নারীরা ঋেুস্রাব করতে িাতর, িরুু  করতে িাতর না। 
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1.4 মলশুীন িম্পমে 

 

শলররোনোম শলশুীন েম্পশত 

বযবস্থো প্রশতফন কোযযকোপ 

ময় 30 শমশনট 

শলক্ষোর ঈরেলয "শে" এবং "শে" এর মরধ্য পোথযকয ম্পরকয  
ংশক্ষপ্তবৃশত্ত করুন। 

ঈপোেোন কোডয  যবোডয  
কোযযকোপ ংলীেোররের যজোডোয় যজোডোয় যজোডোয় যজোডোয় 

যজোডোয় যজোডোয় যজোডোয় যজোডোয় যজোডোয় যজোডোয় 

যজোডোয় যজোডোয় যজোডোয় যজোডোয় যজোডোয় যজোডোয় 

যজোডোয় যজোডোয় যজোড, 

• শনম্নশশখত েলৃযকল্প ঈপস্থোপন করুন: 

অপশন একটি েীঘয মরয়র জনয শনখুাঁত রয়রছ। এক 

রোরত, একটি স্বরে একটি শজন অপনোর কোরছ 

ঈপশস্থত য় এবং অপনোরক একটি ন্তোন শেরত 

প্রশতশ্রুশত। শকন্তু অপশন একটি যছর বো একটি যমরয় 

পছন্দ শকনো তো শজন জোনোরত রব। অপশন বোছোআ 
যকন কোরণ শনবযোচন করুন রোরজযর কোরণ। 

• েম্পশত অরোচনো এবং একটি পছন্দ কররত ময় 

ময় প্রেোন (10 শমশনট) যছর এবং যোরো যমরয় যবরছ 

যবরছ শনবযোচন ংখযো যরকডয  তোরপর 

এরোরমরোভোরব তোরের পছন্দ জনয কোরণ শেরত এবং 
প্রশতশিয়ো যরকডয  প্রশতটি েম্পশত শজজ্ঞোো করুন। 

•প্রশতশিয়োগুশ বযবোর করোর জনয এআ শনরেযলটি 

বযবোর করুন যয একটি শলশুর জরন্র অরগ, 

আশতমরধ্য মোনুরর একটি জবমযমূক মরনোভোব 

ররয়রছ। শলশু জন্গ্রণ করোর পরর, তোরের শে 

ভূশমরত শফটিং প্রশিয়ো শুরু য়। এআ  যযখোরন 

মশোরের শবরুরদ্ধ জবময চি শুরু। 
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 ামামজক মনমযাি 

2.1 মজনাতরলতনর মাযযতম †RÛv‡ii avibv 

 

শলররোনোম যজনোররলরনর মোধ্যরম †RÛv‡ii avibv 

বযবস্থো পূণযোে অরোচনো 
ময় 30 শমশনট 

শলক্ষোর ঈরেলয প্রজরন্র / ঐশতরযর মোধ্যরম কতটুকু পোথযকয করো 
যোয় তো যবোঝোর জনয; শকভোরব অমরো প্রশিয়ো ংল 

রয়; শকভোরব পশরবতয ন গভীর শনেলযন ঈপর শনভয র 

করর। 

ঈপোেোন কোযযপিক 

কোযযকোপ • প্ররতযক ংলগ্রণকোরীরক কোযযপিক শেন 

• ংলগ্রণকোরীরের 15 শমশনট ময় শেরত এবং 
তোরের শনজস্ব কোযযপিক ঈত্তর শেরত। 

• তোরের পূণযোে ঈত্তরগুশর শকছু ভোগ কররত বুন 

(এমন শকছু যো অকযণীয়, দু্ভত, এমন শকছু যো 
যকঈ যকঈ ঈত্তর শেরত পোরর নো)। 

• ভূশমকো এবং শপতোমোতো নুভূশত বো নুলীন 

মরধ্য শমরর প্রশতফন। প্রভোব আশেত এবং ঈপরেল 

যথরক এটি পোথযকয। 

 

 

টিপ 

 

 

 

অররকটি শবকল্প  ংলগ্রণকোরীরেররক েটুি গ্রুপ 

(পুরু  মশো) মরধ্য শবভক্ত করো এবং গ্রুরপর 

মরধ্য প্রশ্নগুশ পূরণ করো। 

প্ররয়োজন শক যজোরেোর করো শনশিত করুন: 

ংলগ্রণকোরী এর বযশক্তগত শভজ্ঞতো প্রশতফন। 

যনোট: যকোন শধ্কোর বো ভু ঈত্তর যনআ। যকোন 

েরর যকোন োধ্োরণ ফোফ রব। 
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কাযযিত্র 2.1 

 

িমরবাতর †RÛv‡ii avibv 

1. ংলীেোর এর থয শক? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... ............................................................... 

............................. .................... 

 

2. অপশন একজন ংলীেোর শোরব অপনোর ভূশমকোর শক মরন কররন? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

 

3. অপনোর মো / শপতো / অআশন শভভোবকরত্বর ঈপরর অপনোর শক মরন য়? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

4. যশে ম্ভব য় তোর, অপনোর জললব যথরক অপনোর শনকটতম পুরু, মশো, শপতো বো মোতো বো তত্ত্বোবধ্োয়ক বো 
শভভোবকরক যবরছ শনন, এবং শনম্নশশখত (মডোনয) থবো F (মশো) োরথ শনম্নশশখত শচিগুশ শচশিত করুন যো 

অপশন ভো মরন কররন। 

একটি মোনশক মযো রে চো ুকররত এক। এক ুস্থ যখন চো ুকরোর জনয 

একটি ঋণ / অশথযক োয়তো চোআরত একটি এক যোরো োঞ্চ শদ্ধোন্ত। 
শযশন প্রশতশেরনর যকনোকোটো কররছন শযশন ঠিক বো ভু শক তো শনধ্যোরণ করর 

যয যকঈ পশরবোর ড্রোআশভং করর। কতৃয পরক্ষর োরথ যযোগোরযোগ করর এমন একজন 

এক রে একটি যগোপন যলয়োর কররত। হুমশক যখন চো ুকররত এক 

এক পশরবোররর মরধ্য শবররোধ্ শনষ্পশত্ত কররত। যোরো নয অত্মীয়রের োরথ পশরবোররর শবররোশধ্তো ংরলোধ্ন করর। 
যরোগীর শভভোবক একটি যপলোেোরী মযো রে চো ুকরোর জনয এক। 
স্থোয়ী শপতো বো মোতো (রজআ মতোমত বো শদ্ধোন্ত পশরবতয ন কররবন নো) এক রে একটি কমযক্ষমতো যযরত (শথরয়টোর, 

কনোটয  আতযোশে)। 
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ামামজক মনমযাি 

2.2 িামরবামরক েমব 

শলররোনোম পোশরবোশরক ফরটো 
বযবস্থো ভূশমকো পোন 

ময় 30 শমশনট 

শলক্ষোর ঈরেলয বযশক্তগত ঈপস্থোপনো এবং শবশ্বো অনরত; োমোশজক 

প্রতযোলো এবং শে শভশত্তক ছদ্মরবশলতো বুঝরত, এবং 
শকভোরব তোরো জেনশন্দন জীবরন প্রতীকোশয়ত য়। 

ঈপোেোন কোযযপিক 

কোযযকোপ • প্ররতযক ংলগ্রণকোরীরক কোযযপিক শেন 

• ংলগ্রণকোরীরের 15 শমশনট ময় শেরত এবং 
তোরের শনজস্ব কোযযপিক ঈত্তর শেরত। 
• তোরের পূণযোে ঈত্তরগুশর শকছু ভোগ কররত বুন 

(এমন শকছু যো অকযণীয়, দু্ভত, এমন শকছু যো 
যকঈ যকঈ ঈত্তর শেরত পোরর নো)। 
• ভূশমকো এবং শপতোমোতো নুভূশত বো নুলীন 

মরধ্য শমরর প্রশতফন। প্রভোব আশেত এবং ঈপরেল 

যথরক এটি পোথযকয। 
 

 

টিপ 

 

 

 

বয়রর দ্বোরো ংলগ্রনকোরীরের ভোগ করর যনয়োর জনয 
োয়ক রত পোরর যযগুশ যপলোগত জীবরন শলক্ষোর ঈপর 

এবং রনযর ঈপর েশৃয শনবদ্ধ করো য়। 
ংলগ্রণকোরীরের ঈত্োশত করোর জনয শে শভশত্তক 

শবশধ্শনরধ্গুশ বজোয় রোখরত যচযো করুন এবং যজোর 

যেয়ো ঈশচত যয তোরো যকোন ঠিক বো ভু ঈত্তররর 

রে বযশক্তগত প্রশতচ্ছশব নয়। 
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ামামজক মনমযাি 

 2.3 †RÛv‡ii যেশরটোআপ এবং জীবন শদ্ধোন্ত 

শলররোনোম †RÛv‡ii যেশরটোআপ এবং জীবন শদ্ধোন্ত 
মূ পদ্ধশত মূ্পণয অরোচনো,েবদ্ধ কোজ 

ময় 60 শমশনট 

শলক্ষোর ঈরেলয শে শভশত্তক ধ্ূতয তোগুশ শলক্ষো বো যপলোর মত জীবন 

শদ্ধোন্তরক প্রভোশবত করর এবং অমরো যয যকৌলগুশ 

বযবোর কশর যগুশ যমোকোরবো করোর কথো ভোবরত 

পোশর। 
 

ঈপোেোন কোযযপিক,শচশিতকোরী 
কোযযকোপ চোর-পোাঁচ ংলগ্রণকোরীরের গ্রুপ শবভক্ত করুন বয়রর 

দ্বোরো ংলগ্রণকোরীরের ভোগোভোশগ করর এমন ে জতশর 

কররত োয়ক রত পোরর যো যপলোগত জীবরন শলক্ষোর 

ঈপর এবং নযরের ঈপর শনবদ্ধ। 
• প্রশতটি ংলগ্রণকোরী য়োকয লীটরক 2.3 পোটয  A শেন এবং 
শনরেযলোবী নুরণ করোর জনয তোরের বুন। তোরের 

15 শমশনট েো 

• পূণযোেভোরব, ংলগ্রণকোরীরের তোরের প্রশতচ্ছশব এবং 
শচন্তোধ্োরো ভোগ করো যোক। 
• প্রশতটি ংলগ্রণকোরী য়োকয লীট 2.3 শেন। পোটয টি 15 

শমশনরটর মরধ্য গ্রুরপ ভশতয  করোর জনয। 
• একটি পূণযোে অরোচনো গোআড: 

কোরণ শে শভশত্তক ছদ্মরবরল ব ীমোবদ্ধতো অরছ? 

শে শভশত্তক ভূশমকো এবং যেশরটোআপ  দ্বোরো 
প্রভোশবত যকৌল ঈপনীত য়? 

 

 

টিপ 

 

 

 

বয়রর দ্বোরো ংলগ্রনকোরীরের ভোগ করর যনয়োর জনয 
োয়ক রত পোরর যযগুশ যপলোগত জীবরন শলক্ষোর ঈপর 

এবং রনযর ঈপর েশৃয শনবদ্ধ করো য়। 
ংলগ্রণকোরীরের ঈত্োশত করোর জনয শে শভশত্তক 

শবশধ্শনরধ্গুশ বজোয় রোখরত যচযো করুন এবং যজোর 

যেয়ো ঈশচত যয তোরো যকোন ঠিক বো ভু ঈত্তররর 

রে বযশক্তগত প্রশতচ্ছশব নয়। 
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IqvK©mxU 2.3 Ask-K 

e„wËgyjK wkÿvq  wj½ wfwËK QK| 

‡hLv‡b bvix A_ev cyiæl KvR K‡i Kx ? 

Avcwb g‡b K‡ib, †Kvb ai‡bi KvR bvix I cyiæl A_ev Df‡qB Ki‡Z cv‡i ? 

Wvbcv‡ki mvwo‡Z GKwU  X wPý w`‡q wPwýZ Kiæb|hw` †Kv‡bv Kvi‡b Avcwb g‡b K‡ib KvRwU †Kej 

cyiæl A_ev  gwnjv‡`i  Rb¨, Avcbv‡K Kgc‡ÿ GKwU Kvib †`Lv‡Z n‡e| 

KvR cyiæl gwnjv Avcwb g‡b K‡ib, cyiæl A_ev  gwnjv KvRwU Ki‡Z 

cv‡i bv ? 

ivaybx / cvPK    

ivRbxwZwe`    

wegvgvwbK    

evm PvjK    

cywjk    

mvgwiK †mev    

bvPK    

†meK/†mweKv    

Wv³vi    

AwMœKvÛ wbe©vcbKvix 

`gKjKvix 

   

cvgwcs    

wkï †meK    

cwi®‥viK    

PzjKvwUs gvóvi    

wkÿK    

d¨vkb wWRvBbvi    
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 cÖkœgvjvwU c~ib Kivi ci Avcbv‡K Avcbvi MÖæc m`m¨‡`i mv‡_ Avcbvi DËi wb‡q Av‡jvPbv Ki‡Z 

n‡e| hvB †nvK Avcbv‡K ïiæ Kivi Av‡M we‡ePbvq ivL‡Z n‡e| 

 wjs½ wfwË K‡i cÖ‡Z¨‡Ki DËi wfbœ wfbœ nq wKbv| 

 wbR¡¯^ DË‡ii AvZ¥cÿ mg_©b KwVb g‡b nq wKbv ( hw`I GgbUv memgq †h․w³K bv) wK Rb¨ 

GgbUv N‡U Avcwb wK g‡b K‡ib ?  

 wKQy ÿb Av‡jvPbvi ci Avcwb wK Avcbvi DËiwU / Avcbvi wbR¡¯^ DËiwU cwieZ©b 

K‡iwQ‡jb, KL‡bv GgbUv wØavq †fvM‡ebbv  Ges cybivq GwU wb‡q fve‡eb bv| 

 Avcwb wK g‡b K‡ib wjs½ wfwËK QK wkÿv Ges ‡ckvi †ÿ‡Î Kv‡iv cQ›`‡K cÖfvweZ Ki‡Z 

cv‡I ? 

DËi hw` n¨vu nq ,  Zvn‡j ‡Kb ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

hw` bv nq ‡Kb bv ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ................

.............................................................................................................. 
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mvgvwRK Ae¯’v 

2.4  wcZ…Zvwš¿K mgvR Ges cyiæl I gwnjvi  my‡hvM-myweav 

wk‡ivbvg wcZ…Zvwš¿K mgvR Ges cyiæl I gwnjvi  my‡hvM-myweav 

cÖavb c×wZ m¤ú~b© Av‡jvPbv cÖwZdwjZ KvRKg© 

mgq 60 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ wcZ…Zvwš¿K mgvR m¤ú©‡K Rvbv Ges Gi myweav Ges mxgve×Zv‡K Rvbv Ges 

wK fv‡e wcZ…Zvwš¿K mgvR gvbe cÖwZfv Ges m„RbkxjZv‡K †eva K‡i| 

cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU 

Kvh©Kjvc  wcZ…Zvwš¿K mgvR m¤ú©‡K Dcw¯’Z `k Ask MÖnbKvix‡`i cÖkœKiæb †h 

Zviv wcZ…Zvwš¿K mgvR ej‡Z wK †ev‡S 

 Ask MÖnb g~jK †jKPvi A_ev wfwWI Gi gva¨‡g wcZ…Zvwš¿K mgv‡Ri 

ms•Mv Zz‡j aiæb| 

 Ask MÖnbKvix‡`I 4wU MÖæ‡c fvM Kiæb| `yBwU MÖæc †Q‡j `yBwU MÖæc 

†g‡q Ges QKwU MÖæc¸‡jvi g‡a¨ fvM K‡i  w`b hw` g‡b K‡ib Zv‡`i 

ejyb Ab¨ wj‡½i f~wgKv wb‡Z| 

 cyiæl I gwnjvi  nIqvi my‡hvM-myweav ¸‡jv 1wU Q†K wjL‡Z ejyb| 

Zv‡`i †imcÝ †c‡Z Zv‡`i  Drmvn w`b| Zv‡`i 15 wgwbU mgq w`b| 

 Zvici Q†Ki Aci cv‡k bvix –cyiæl wn‡m‡e Zv‡`i  mxgve×Zv ¸‡jv 

wjL‡Z ejyb| A‡bK †imcÝ Rb¨ Zv‡`i  15 wgwbU mgq w`b| 

 Avjv`v Avjv`v fv‡e  eB¸‡jv †`qv‡j AvU‡K  ivLyb| 

 cÖ‡Z¨K MÖæ‡ci GKRb K‡i mywe`v †fvMx‡`i wbR MÖæ‡ci n‡q  mvig©g 

ejvi AbygwZ w`b Ges m¤ú©b Dc¯’vcbv wb‡q Av‡jvPbv Ki‡Z ejyb| 

 cÖ‡Z¨K MÖæ‡ci Avjv`v Avjv`v IqvKmxU D”P¯^‡i  co–b| wb‡b¥Ë  cÖk&œ 

DËi¸‡jv Dci wfwË K‡i 1wU Av‡jvPbv ïiæ Kiæb 

      0  Kviv evav m„wó K‡i| 

      0  GUv e¨vw³i Dci †Kvb ai‡bi cªfve †d‡j ? 

      0  gvbyl we‡kl wj‡½I nIqvi mxgve×Zv wK Avgiv D`hvcb 

Ki‡ev| 

     0 GKRb bvix Ges cyiæ‡li m¤§yLxb nIqvi Amyweav ¸‡jvi g‡a¨ cv_©K¨ 

wK ? 

civgk© Avcwb ce©wU hv e‡j †kl Ki‡eb| 

gvby‡li DciI wj½ wfwËK mxgve×Zv i‡q‡Q| 

hvB †nvK, mgm¨v ev mxgve×Zv cyiæl‡`i gwnjv‡`i  Zzjbvq A‡bK Kg| 

 

cyiæl‡`i  GKwU myweav n‡”Q †m DcR©bKvix|Avevi  †Kvb †Kvb †ÿ‡Î †evSv I g‡b n‡Z cv‡i|mxgve×Zv 

¸‡jv m¤ú©b myßv cÖwZfv Ges m„RbkxjZv‡K _vwg‡q †`q|jÿbxq welq cyiæ‡li  †ÿ‡Î Amyweavi †P‡q 
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myweavB †ewk| gwnjv‡`i  †ÿ‡Î myweavi †P‡q AmyweavB †ewk|‡jLvi avivevwnKZv Ges wbqwgZ †bvU cªKvk 

Kiv| 

কাযযিত্রক 2.4   

1. কোমোবোইর স্বোমী মোরো যগর কোমোোবোয় পোাঁচ ন্তোরনর জন্ রয়শছ। যলকৃতয ম্পন্ন য়োর পর শবরে বোশড 

যথরক যবর করর যেয়ো য়। কোমোবোই  তোর স্বোমীর জশম এবং বোশডটি শনয়ন্ত্রণ কররতন। তোর যছররমরয়রের 

বোশডর শভতরর ঢুকরত যেয়ো য়শন এবং যখোো মোরঠর মরধ্য লীত লীতকোীন রোরত ঘুমোরত রতো। তোর কোর তোর 

শ্বশুরবোশড যথরক পমোরনর োরথ শুরু রব বরলর, তোর ভোআরয়র োরথ তোর ন্তোনরের যছরড চর শগরয়শছ এবং 

বশজ শবশি করর তোর জীশবকো শনবযোরর জনয নয গ্রোরম চর যযরত রয়শছ। শতশন এখন তোর জশম শফরর নো 

রয়রছ। 

2. োমী একটি যকোম্পোশনর মরধ্য কোজ করর এবং তোর স্বোমী যচরয় ভো যবতন জয ন। যখন শতশন গভয বতী রয়শছরন, 

তখন শতশন তোর চোকশর োরোরনোর যকোন কোরণ খুাঁরজ যপরন নো কোরণ শতশন একটি ভোরো বস্থোন জয রনর জনয 

করঠোর পশরেম কররশছরন। তরব বরলর, শতশন তোর পশরবোররর এবং তোর স্বোমী যথরক প্রোপ্ত মস্ত চোরপর কোররণ, 

শতশন তোরের ন্তোনরের যত্ন যনয়োর জনয চোকশর যছরড শেরয়শছরন। 

3. েুবো একটি পিোেপণয ম্প্রেোরয়র; শতশন একটি যছোট গ্রোরম কোজ করর। শতশন একটি নোরী ংগঠরনর োরথ জশডত 

এবং পঞ্চোরয়তগুশর মরধ্য তোরের রোজননশতক ংলগ্রণরক তুর ধ্ররন। শতশন েোশত নোরী শধ্কোরগুশর শিয় 

মথযক। এআ মোরজর ঈচ্চ বরণযর শবভোগগুশর মরধ্য একটি অরোচনোর ৃশয করররছ। জোশতগত যনতোরো েুবোইরক 

বশষ্কোর করোর শদ্ধোন্ত শনরয়রছ। তোর ন্তোনরো শলশক্ষত, শবরয়, আতযোশে পোয়োর পর যথরকআ শতশন মযোর ম্মুখীন 

রয়রছন। 

4. ুোন কশম্পঈটোর শবজ্ঞোন একটি স্দোতক শডগ্রী জয ন কররন এবং শতশন এখন শবশ্বশবেযোয় এ ধ্যোপনো করো য়। 
তোর ছোি 80% পুরুরের এবং প্রথম শেন শতশন ক্লোর এরশছরন, যকঈ ভো যপলোেোরী এবং শলক্ষক শোরব তোরক 

শবশ্বো কররশন। 5 বছর পর নতুন ছোিরের োরথ এআ পশরশস্থশতটি প্রশতবছরআ চরছ। 

5. মোো 14 বছর বয়র শবরয় করর। শতশন যখন অর বরন যয শতশন অররো ধ্যয়ন কররত যচরয়শছরন তখন তোর 

বোবো-মো তোর শুরভচ্ছো জোনোয়শন। তোর জববোশক পশরবোর তোরক তোর শলক্ষো চোশরয় যযরত যেয়শন। তোর ভোআ অররো 

ধ্যয়ন কররত পোরর এবং এখন একজন ডোক্তোর। ২3 তোশররখ মোো শতন ন্তোরনর মো। শতশন পশরবোররর পশরচযযো করর 

এবং শলশুরের যত্ন যনয়। শতশন মরন কররন যয এআ বয়র যশে য শবরয় করর নো, তরব তোর ভোআরয়র মতআ য জীবরন 

ফ রত পোরত। 

6. মোশরয়ো 19 বছর বয়ী এবং শতশন তোর শপতো-মোতো এবং তোর যছোট ভোআ মোশর, শযশন 13 বছর বয়ী মোশরয়ো বযেো 

গৃকরমযর রে তোর মোরক োোযয করররছন, যশে মোশররক এটি কররত বো য়শন। তোর শবছোনো জতশর করো, 

পশরবোররর জনয রোন্নো করো বো ঘর পশরষ্কোর করো। এখন শতশন একটি ংল ময় কোজ অরছ যয, শতশন বোশডর কোজ 

রে তোরের মো োোযয করোর জনয তোর ভোআ শজজ্ঞোো। মোশর বরন যয এআ তোর েোশয়ত্ব শছ। 
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ামামজক মনমযাি 

2.5 প্রমেষ্ঠান এবং কাঠাতমা যা মমাতির িমরতপ্রমিতে মন়েন্ত্রি 

wk‡ivbvg প্রমেষ্ঠান এবং কাঠাতমা যা মমাতির িমরতপ্রমিতে মন়েন্ত্রি 

cÖavb c×wZ Av‡jvPbv  

mgq 60 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ কীভোরব প্রশতষ্ঠোন  কোঠোরমো জবরমযর ৃশয  বজোয় রোরখ এবং এরক পররর রে 

তোরের ম্পরকয র োরথ তোরের ম্পরের শবরেণ করর। 
cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU, ঈপোেোন শপচরবোডয  এবং শচশিতকোরী 

 

Kvh©Kjvc  

যলন পশরচয় কশররয় শেন 

• পুররোপুশর শজজ্ঞোো করুন যয যকোন প্রশতষ্ঠোনগুশ পুরুরের এবং মশোরের মশরে 

প্রভোব শবস্তোর করর। যবোরডয  তোরের শখুন। 
• ংলগ্রণকোরীরো যছোট যগোষ্ঠীর মরধ্য শবভক্ত করুন, এবং তোরের একটি কোডয রবোডয  
এবং মোকয োর শেন। 
• নোরীর শবরুরদ্ধ জবময ৃশয  বজোয় রোখোর শবরয় অরোচনো কররত প্রশতটি মোজরক 

একটি োমোশজক প্রশতষ্ঠোন প্রেোন করুন। তোরের 20 শমশনট েো 

• গ্রুপটি পূণযোেভোরব তোরের শদ্ধোন্তগুশ ঈপস্থোপন কররত বুন, এবং ঈপস্থোপনোগুশ 

দ্বোরো ঈত্পোশেত যডটো শবরেণ করুন। শনম্নশশখত প্রশ্নগুশ বযবোর করুন: 

ব গ্রুরপ শম ররয়রছ শক? 

শকভোরব ব প্রশতষ্ঠোন, এরজন্ট এবং প্রশিয়ো নোরীরের শনয়ন্ত্রণ করর? 

শকভোরব এআ প্রশতষ্ঠোন, এরজন্ট এবং প্রর পুরুরের শনয়ন্ত্রণ? 

এআ প্রোশতষ্ঠোশনক শনয়ন্ত্রণ যথরক মশোরের ঈপর প্রভোব শক? 

এআ শনয়ন্ত্রণ যথরক পুরুরের প্রভোব শক? 

• কীভোরব যকোন পযযোরয় নোরী  পুরুরর মরধ্য বধ্ররনর শনয়ন্ত্রণকোরী প্রশতষ্ঠোন এবং 
পুরু  মশোরের মরধ্য জবময বৃশদ্ধ করর, কখন কখন খুব স্বোভোশবকভোরবআ 
অশবভূয ত য় তো বযোখযো করোর ংশক্ষপ্তোর বযোখযো করুন। 
 

civgk© যবলীরভোগ ময়আ নোরী পুরুরর গশতশবশধ্, ুরযোগ, শদ্ধোন্ত গ্রণ প্রশিয়ো এবং লরীর 

শনয়ন্ত্রণ করর, তোআ যযৌন নযোয়শবচোররর জনয ক্ষশতকর চচয ো েরূ করোর জনয প্রশতষ্ঠোরনর 

পযযোরয় কোজ করোর প্ররয়োজন য়। পোশরবোশরক, সু্ক, ধ্ময, ঈত্তরোশধ্কোর শবরচ্ছে, 

জববোশক ভযো, কমযস্থ, গণমোধ্যম, ভোো এবং যোককোশনী: ক প্রশতষ্ঠোন, এরজন্ট 

এবং োমোশজক শনমযোরণর প্রশিয়োগুশ শবরবচনো করুন। 
 

 

 

 



23 
 

ামামজক মনমযাি 

2.5  মতব 

wk‡ivbvg মতব 

cÖavb c×wZ m¤ú~b© Av‡jvPbv cÖwZdwjZ KvRKg© 

mgq 60 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ কীভোরব োমোশজক শনমযোণ প্রশিয়ো শে শভশত্তক ছদ্মপশরবতয ন করর তো বুঝরত এবং যয 

যকঈ শলকোর এবং পরোধ্ী ঈভয় রত পোরর। 
cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU, যনোট 

যপন / যপশন্প 

ভূশমকো যরব 

শনরোপত্তো শপন 

গোন যলোনোর যন্ত্র 

Kvh©Kjvc একটি যস্বচ্ছোরবী জনয শজজ্ঞোো করুন এবং তোরক / তোর / তোরো মোটিরত বরত চুশপ 

চুশপ একটি শলশু রত ভোন 

• নযোনয ংলগ্রণকোরীর প্ররতযরকর শপশ রন মোনু বো প্রশতষ্ঠোরনর ভূশমকো যরব: মো, 
বোবো, স্বোমী, ব, শগজয ো, শবজ্ঞোনী, রোজনীশতশবে, শলক্ষক, যছর / যমরয় আতযোশে। 
• যকন্দ্রস্থর "শলশু" থোকো রত্ত্ব, শস্থরভোরব একটি বৃত্ত জতশর কররত "ভূশমকোগুশ" 

অমন্ত্রণ করর। 
• প্রশতটি যনোট এবং প্রশতটি "ভূশমকো" একটি কম / যপশন্প যপোে প্রচুর যেয়। 
• "মোরজর বৃত্ত" শোরব ঈরেখ করো য় যয যকরন্দ্র শলশু একটি যমরয় এবং তোর বয় 

ম্পরকয  তোরের জোনোয়। 
• তোরের যপোরে শখরত শুরু করোর জনয "মোরজর বৃত্ত" শনরেযল করর, তোরের আচ্ছো, 
অরেল, ঈপরেল, েোশবগুশ তোরের ভূশমকো শোরব ঈরেখ করর, এবং তোরের ভূশমকোটি 

"যছোরটো যমরয় "যত রোশর অটরক রোরখ। 
• যনোট যখো এবং যপোশেং এর তো রোরখ। 
• তোরের ভূশমকো ঈপর যফোকো "ভূশমকো" ঈত্োশত করো এবং তো দ্রুততর 

• শতশরক্ত যপোে এটি এটি যয যকোরনো ভূশমকো প্ররয়োজন অর যনোট যেয়। 
• "োমোনয যমরয়" ব অবৃত যখন প্রশিয়ো েপ। কোঈরক স্থোন / বস্থোন পশরবতয ন 

কররত শেরবন নো 
 

ংল শব 

• প্রোরশম্ভক মরয় "তোর" নুভূশত প্রকোরলর মুূরতয  যমরয়টি যআ পদ্ধশতটি তুর ধ্রুন, 

প্রশিয়োটি চোকোীন এবং যলর। 
• ংলগ্রণকোরীরো "মোরজর বৃত্ত" এ ঠিকোনো প্রেোন করর: 

শকভোরব তোরের জনয এটি শছ? 

তোরো শক শনরজরের মতোমত বো রনযরো যপোে করর? 

তোরো একটি নুরূপ ভোরব যরব করো রয়রছ? 

শকভোরব যয প্রশিয়ো বোআ মরন কররন? 

• প্ররতযরকরআ তোরের বস্থোরন থোকোর জনয ঈত্োশত করুন এবং "যছোরটো যমরয়" যক 

েোাঁডোন এবং তোর প্রশতটি যরবগুশ বোর ঈপরর রোখুন যোরত প্ররতযক ংলগ্রণকোরীর 
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শকছু থোরক। 
• কম ভশঈম মরধ্য েীত চমোন শুরু। 
• ংলগ্রণকোরীরেররক েোাঁডোরনো এবং বৃরত্ত োাঁটো শুরু কররত বুন। তোরের যনোটগুশ 

শনরজরের কোরছ পডরত বুন এবং তোরেররক েরূর / শনরক্ষপ করুন, যতক্ষণ নো তোরের 

অর যনআ। ভশঈম চো ুকরর এবং যকোন শনরেযলনো ছোডোআ পদ্ধশতটি মূ্পণয কররত 

যেয়। 
 

ংলগ্রণকোরীরেররক েোাঁডোরনো এবং বৃরত্ত োাঁটো শুরু কররত বুন। তোরের যনোটগুশ 

শনরজরের কোরছ পডরত বুন এবং তোরেররক েরূর / শনরক্ষপ করুন, যতক্ষণ নো তোরের 

অর যনআ। ভশঈম চো ুকরর এবং যকোন শনরেযলনো ছোডোআ পদ্ধশতটি মূ্পণয কররত 

যেয়। 
• একবোর যখন তোরো যরবগুশ মুক্ত থোরক, তখন তোরের দ্বোরো পশরচোশত যচনোরলোনো 
চোরপোরল বোরধ্ রোরত, ভযস্ত করো বো নোচরত ঈত্োশত করুন। 
টিপ যরব করোর জনয একজরনর বয় প্রেলযন কররত শকছু প্রতীকী বস্তুটি েরকোরী 
রত পোরর (শলশু এর যখনো, সু্ক বযোগ আতযোশে)। 
যরব করো যস্বচ্ছোরবক যকোন যমরয় বো যমরয় রত পোরর। এখোরন অমরো একটি শলশু / 

োমোনয যমরয় শোরব এটি ঈরেখ 

একোশধ্ক যরব যচনোরলোনো একআ মরয় নুশষ্ঠত রত পোরর, ংলগ্রণকোরীরের ংখযো 
এটি নুরমোশেত র। 
শনশিত করুন যয মস্ত প্রধ্োন প্রশতষ্ঠোন এবং জীবন পশরংখযোন প্রশতশনশধ্ত্ব করো য়। 
যরব করো যস্বচ্ছোরবক রত পোরর পুরু, মশো বো -বোআনোশর শে। 
 

 

 

 

•  
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2.7 মবশ্বাী 

 

wk‡ivbvg মবশ্বাী 

cÖavb c×wZ গ্রুপ কোজ 

mgq 60 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ wশবশভন্ন শবশ্বো শরেম এবং ধ্রমযর মরধ্য নোরী  পুরুরর শবশভন্ন ভূশমকোর প্রশতশনশধ্ত্ব 

করর এমন শচিগুশ প্রশতফশত করো এবং ধ্ময এবং শবশ্বোরর দ্বোরো শে ৃশয শকভোরব 

প্রভোশবত রত পোরর তো যবোঝোর জনয। 
cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU 

Kvh©Kjvc ংলগ্রণকোরীরো চোর-ছয় বযশক্তর মরধ্য যছোট যছোট যগোষ্ঠীর মরধ্য শবভক্ত করুন এবং 
তোরের বযশক্তগত শবশ্বোরর ঈপর শতন বো চোর শমশনরটর জনয পৃথকভোরব প্রশতফশত 

কররত বুন। যশে তোরো যকোন ধ্ময শবশ্বো করর নো, তোর তোরেররক তোরের শনজস্ব 

শবশ্বো শরেম, জনশতক কম্পো, আতযোশে ম্পরকয  ভোবরত রব। তোরের শবশ্বোর নোরীরো 
শকভোরব প্রশতশনশধ্ত্ব করর থোরক য শবরয় তোরের ভোবুন। 
গ্রুরপর মোঝখোরন কোডয গুশ মুরখোমুশখ রোখুন। ংলীেোররের বুন তোরের 40 শমশনট অরছ 

এবং তোরের অরোচনো ংশক্ষপ্ত রোখরত রব যোরত তোরো যতটো ম্ভব কোরডয র মোধ্যরম 

যপরত পোররন। এআ ভোরব, তোরো মযোর একটি শবসৃ্তত পশররপ্রশক্ষত পোরবন; তোরো শবরল 

অগ্ররর শবয়গুশ পরর নুরণ কররত পোররন। 
প্রশতটি রোঈরে ংলগ্রণকোরী একটি কোডয  গ্রণ করর বযোখযো করুন, এটি যজোরর যজোরর 

পরডন এবং শববৃশতরত মন্তবয কররন। তোরপর নযরের তোরের শনজস্ব ধ্ময বো শভজ্ঞতো 
যথরক একটি ঈেোরণ রে বেোন করোর ুরযোগ অরছ। নয একটি রোঈরে যোন, 

একটি কোডয  গ্রণ নয যেয়োর রে। 
যখন ব কোরডয র অরোচনো করো য় বো ময় যল য়, তখন একটি যখোো অরোচনো 
করুন: 

ংলগ্রণকোরীরো শক যকোন শববৃশত শেরয় যবোঝো কঠিন শছ? যকন? 

তোরো শজজ্ঞোো শছ ংলগ্রণকোরীরের যোরো প্রশতচ্ছশব অরছ? 

শচন্তো করোর স্বোধ্ীনতো, যচতনো  ধ্রমযর স্বোধ্ীনতো কতটুকু শবশ্বোী ম্প্রেোরয়র মরধ্য 
স্বতন্ত্র চচয ো করোর নুমশত যেয়, যো নোরীর ভূশমকোর প্রশতশনশধ্ত্বকোরী বৃত্তর মোজ 

যথরক শবশচ্ছন্ন রত পোরর? 

 

ংলগ্রণকোরীরো চোর-ছয় বযশক্তর মরধ্য যছোট যছোট যগোষ্ঠীর মরধ্য শবভক্ত করুন এবং 
তোরের বযশক্তগত শবশ্বোরর ঈপর শতন বো চোর শমশনরটর জনয পৃথকভোরব প্রশতফশত 

কররত বুন। যশে তোরো যকোন ধ্ময শবশ্বো করর নো, তোর তোরেররক তোরের শনজস্ব 

শবশ্বো শরেম, জনশতক কম্পো, আতযোশে ম্পরকয  ভোবরত রব। তোরের শবশ্বোর নোরীরো 
শকভোরব প্রশতশনশধ্ত্ব করর থোরক য শবরয় তোরের ভোবুন। 
গ্রুরপর মোঝখোরন কোডয গুশ মুরখোমুশখ রোখুন। ংলীেোররের বুন তোরের 40 শমশনট অরছ 

এবং তোরের অরোচনো ংশক্ষপ্ত রোখরত রব যোরত তোরো যতটো ম্ভব কোরডয র মোধ্যরম 
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যপরত পোররন। এআ ভোরব, তোরো মযোর একটি শবসৃ্তত পশররপ্রশক্ষত পোরবন; তোরো শবরল 

অগ্ররর শবয়গুশ পরর নুরণ কররত পোররন। 
প্রশতটি রোঈরে ংলগ্রণকোরী একটি কোডয  গ্রণ করর বযোখযো করুন, এটি যজোরর যজোরর 

পরডন এবং শববৃশতরত মন্তবয কররন। তোরপর নযরের তোরের শনজস্ব ধ্ময বো শভজ্ঞতো 
যথরক একটি ঈেোরণ রে বেোন করোর ুরযোগ অরছ। নয একটি রোঈরে যোন, 

একটি কোডয  গ্রণ নয যেয়োর রে। 
যখন ব কোরডয র অরোচনো করো য় বো ময় যল য়, তখন একটি যখোো অরোচনো 
করুন: 

ংলগ্রণকোরীরো শক যকোন শববৃশত শেরয় যবোঝো কঠিন শছ? যকন? 

তোরো শজজ্ঞোো শছ ংলগ্রণকোরীরের যোরো প্রশতচ্ছশব অরছ? 

শচন্তো করোর স্বোধ্ীনতো, যচতনো  ধ্রমযর স্বোধ্ীনতো কতটুকু শবশ্বোী ম্প্রেোরয়র মরধ্য 
স্বতন্ত্র চচয ো করোর নুমশত যেয়, যো নোরীর ভূশমকোর প্রশতশনশধ্ত্বকোরী বৃত্তর মোজ 

যথরক শবশচ্ছন্ন রত পোরর? 
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IqvK©mxU  2.7 

 

অমরো সু্ক এবং ক্লো ংগঠিত কশর যযখোরন শলশুরের 

শবশ্বো ম্পরকয  যলখোরনো য়। 
 

অমোরের ম্পরকয  যকোন েশৃযভশে ররয়রছ যয অমরো 
কোরো বো শবরয় করো ঈশচত নয়। 
 

অমোরের শবশ্বো মোজ ম্পরকয  কীভোরব ফোংলন করো 
ঈশচত য ম্পরকয  অধ্যোশত্মক শবয়গুশ ম্পরকয  নয়। 

অমরো প্রোয়আ ভু যবোঝোবুশঝ এবং কখন কখন 

শবরুরদ্ধ জবময করো য়। 
 

মৃতুযর পর এবং চূডোন্ত রোয়রত অমরো শবশ্বো কশর। যপ্রম অমোরের জীবরন একটি পশরোযয শলক্ষো। 
 

অমোরের গুরুত্বপূণয ঈত্বগুশর ময় নোরী  পুরুরর 

মত শবশভন্ন রীশতনীশত অরছ। জীবরনর প্রশত অমোরের 

েশৃযভশে শবরয়র এবং যযৌনতো ম্পশকয ত শনশেযয জনশতক 

শনয়ম  অরেরলর মরধ্য অরছ। 
 

অমোরের মকোমীতো ম্পরকয  একটি শনশেযয েশৃযভশে 

অরছ। 

অরছ।অমরো মশোরের এবং পুরুরের জনয শনশেযয 

ঈপবো শনয়ম অরছঅমরো মশোরের এবং পুরুরের 

জনয শবশভন্ন রন্তযশযশিয়ো নুষ্ঠোন অরছ 

অরছঅমোরের শবশ্বো একটি জনশতক কোঠোরমো প্রেোন করর, 

এবং জনশতক মূযরবোধ্গুশ স্পযভোরব শনণযয় করো য়। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ামামজক মনমযাি 

2.8 cyiælZ¡ev` wK fv‡e cyiæ‡li Dci cÖfve †d‡j| 

wk‡ivbvg cyiælZ¡ev` wK fv‡e cyiæ‡li Dci cÖfve †d‡j| 

cÖavb c×wZ প্রশতফন কোযযকোপ 

mgq 30 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ কীভোরব শপতৃত্ববোেী পুরুরক প্রভোশবত করর এবং শপতৃতরন্ত্রর মরধ্য শনরজরের বস্থোন 

ম্পরকয  মোনুরর নুভব করর তো প্রশতফশত করর ভোগ করর যনয়। 
cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU 

Kvh©Kjvc ংলগ্রণকোরীরের েআু েরর মরধ্য শবভক্ত করুন এবং েটুি যচনোরলোনো জতশর করুন- এক 

ভযন্তরীণ যচনোরলোনো (পুরুরের োরথ) এবং একটি বোআররর যচনোরলোনো (মশো)। 
মোরছর বোটি নুলীন যথরক যকৌল বযবোর করর, যভতররর বৃরত্তর ংলগ্রণকোরীরের 

শিয়ভোরব বরবন এবং বোশযক বৃত্ত যথরক ংলগ্রণকোরীরের পযযরবক্ষণ করো রব। 
• ভযন্তরীণ চি ংলগ্রণকোরীরের একটি প্রশতশিয়ো যলয়োর কররত রব, এক এক, 

প্রশ্নটি: 

যখন অশম পমোন যবোধ্ কশর? যকঈ যশে ভোগ করোর জনয শকছু নো থোরক, তোর যআ 
বযশক্তটি "পো" বর যেরব। যশে ব ংলগ্রণকোরীরের "পো" বর, তোর কোযযকোপ 

বন্ধ কররত রব। 
• যখন মস্ত ংলগ্রণকোরীরো "পো" বর, তখন কোযযকোপ বন্ধ থোরক। তোরপর, 

যভতররর বৃত্ত ংলগ্রণকোরীরের নুভূশত ম্পরকয  শজজ্ঞোো করুন। 
• তোরপরর, ংলগ্রণকোরীরো বোআররর যচনোরলোনো যথরক শজজ্ঞোো করর যয তোরো কী 
যেরখশছ এবং তোরো শক নুভব কররশছ। 
• একটি ঈপংোর শোরব, ংলগ্রণকোরী বযোখযো যয শপতৃত্ব মরধ্য রনক ময় 

পুরুরের এছোডো পমোশনত যবোধ্। শপতৃতোশন্ত্রকতো পুরুরের জনয শকছু 

শবরলোশধ্কোর যেয়, শকন্তু এটি জবরমযর ঈপর শভশত্ত করর যো তোর শনয়ম নুরণ 

পুরুরের ঈপর চোপ জতশর করর যতোর। 
civgk© অপশন একটি শভশড  শধ্রবলন ঈপরভোগ কররত পোররন যযখোরন এটি বযোখযো 

করররছ যয শপতৃপুরু পুরুরর শবরুরদ্ধ কীভোরব য়। এছোডো, শে শভশত্তক জবমযমূক 

োমোশজক শনয়মরক চযোরঞ্জ করোর জনয, পুরুরেররক নতুন শে নযোয়েত অেলয জতশর 

করো ঈশচত। 
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ামামজক মনমযাি 

2.9 মজোর "যজোক" 

wk‡ivbvg মজোর "যজোক" 

cÖavb c×wZ প্রশতফন কোযযকোপ 

mgq 20 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ ঈরেলযমূ জেনশন্দন জীবরন "েলৃয" শে শভশত্তক ছদ্মরবল ধ্োরণ করর এবং যআ 
যকৌতুক ছডোরত অমোরের শনজস্ব ভূশমকো  প্রভোবরক প্রশতফশত করোর জনয। 
 

cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ যজোক এবং যছোট গল্প বো কোশনী শে শভশত্তক প্রবরন্ধর ঈপর শভশত্ত করর, 

আন্টোররনট, যোলো শমশডয়োর বো শবজ্ঞোপনগুশরত পোয়ো জনশপ্রয় যক্সবোেী যজোকগুশর 

োমগ্রীগুশ কশপ। 
 

Kvh©Kjvc যকৌতুক বো জবমযমূক শচিগুশর একটি নুশশপ শেন যো োধ্োরণত নযরের মরধ্য 
ছশডরয় পরড, প্রশত ংলগ্রণকোরীর কোরছ। 
ংলগ্রণকোরীরের পোাঁচ শমশনরটর জনয এটি পোন করো যোক। এটো তোরের নুভব করর 

শকভোরব এটি প্রশতফশত করোর জনয তোরের ময় শেন এবং তোরো অরগ এটি জরুড অো 
রয়রছ যশে। 
ংলগ্রণকোরীরের কোছ যথরক শকছু ছশব এবং যকৌতুক ঈেোরণ শোরব বযবোর করুন, 

এবং বোশক ংরল ংলগ্রণকোরীরো তোরের যেখোন। ংলগ্রণকোরীরের তোরের ম্পরকয  
কথো বুন এবং শনরজরেররক শনরজর যজোক বো ছশব ঈপস্থোপন করর নযরেররক ঈৎো 
শেন। 
ংলগ্রণকোরীরেররক যশে তোরো এআ যকৌতুক বো নুরূপ শবরয় শুরনরছন বো শুরনরছন, 

এবং তোরো যকোথো যথরক এররছ? ংলগ্রণকোরীরের শজজ্ঞোো করুন যশে তোরো নযরের 

োরথ এআ যজোক ভোগ করররছন। তোরের মতোমত এবং শভজ্ঞতো ভোগ করর শেন। 
তোরের কোরছ পশরশচত নযোনয শে শভশত্তক জবমযমূক যকৌতুক খুাঁরজ যবর করোর জনয 
তোরের ঈত্োশত করুন। এটি শবশভন্ন পশরশস্থশতরত তোরো শভজ্ঞতো অরছ মন্তবয রত 

পোরর। 
ছশব, রশকতো এবং শবজ্ঞোপনগুশর প্রভোরবর পূণযোেতো শনরয় অরোচনো করুন। 
টিপ শনশিত করুন ঈপোেোন ঈপোেোন শবশভন্ন ধ্ররণর stereotypes (মশোরের এবং 
পুরুরের) প্রমোন করর 

 

civgk© অপশন একটি শভশড  শধ্রবলন ঈপরভোগ কররত পোররন যযখোরন এটি বযোখযো 
করররছ যয শপতৃপুরু পুরুরর শবরুরদ্ধ কীভোরব য়। এছোডো, শে শভশত্তক জবমযমূক 

োমোশজক শনয়মরক চযোরঞ্জ করোর জনয, পুরুরেররক নতুন শে নযোয়েত অেলয জতশর 

করো ঈশচত। 
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মঙ্গ - মভমিক মংো 

3.1 মঙ্গ - মভমিক মংোর ংজ্ঞামূ 

wk‡ivbvg মজোর "যজোক" 

cÖavb c×wZ প্রশতফন কোযযকোপ 

mgq 50 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ অমোরের মোরজ গনশভশত্তক শবশভন্ন ধ্ররনর গুরূরত্বর প্রশতফন এবং স্পযতো। 
cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU 

Kvh©Kjvc • গ্রুপটি শে শভশত্তক শংতোর ধ্োরণো ঈপস্থোপন করর। তোরের বযোখযো করুন যয GBV 

লোরীশরক, যযৌন এবং মনস্তোশত্ত্বক অকোরর শনরজরক প্রকোল কররত পোরর। প্ররয়োজনীয় 

শোরব একটি ংশক্ষপ্ত অরোচনো করুন 

• ংলগ্রণকোরীরো চোরজরনর যছোরটো যগোষ্ঠীর মরধ্য শবভক্ত করুন এবং তোরের মোধ্যরম 

ফমযগুশ কীভোরব প্রকোশলত য় তো বযোখযো কররত বুন: 

ন্তরে েী ংঘোত 

যযৌন শংতো এবং য়রোশন 

মোনব পোচোর 

মশো যযৌনোরে েোশন 

শলশু শবরয় 

• ংলগ্রণকোরীরের 30 শমশনট অরোচনোয় গ্রুপটি শেন। 
• ংলগ্রণকোরীরের তোরের শনজস্ব শকছু শচন্তো যলয়োর কররত নুমশত যেয়। 
• মস্ত ংলগ্রণকোরী শবশভন্ন ফময বুঝরত, এবং মোজ এবং তোরের শনজস্ব জীবন মরধ্য 
GBV নোক্ত শনশিত কররত, GBV এর প্রশতটি প্রকোররর ঈেোরণ শেন। 

civgk© অপশন আশতমরধ্য শশখত নীরচর পেগুশর োরথ প্রশতটি গ্রুরপর কোডয রবোডয  শেরত পোররন। 
একটি ঈেোরণ শোরব, শবশভন্ন পদ্ধশত বযবোর করোর যচযো করুন, কোরণ তোরো 
শভশড, ছশব, বকৃ্ততো আতযোশে রত পোরর। 
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মঙ্গ - মভমিক মংো 

3.2 ফ্যাক্ট এবং মমথ 

wk‡ivbvg ফযোক্ট এবং শমথ 

cÖavb c×wZ গ্রুপ কোজ 

mgq 30 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ শে শভশত্তক শংতোর নুভূত এবং মূ কোরণগুশ শবরেণ এবং ঈপোখযোন বোশত 

এবং ঘটনোগুশ তুর ধ্রোর ঈপোয়গুশ নোক্ত করো। 
 

cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU 

Kvh©Kjvc • একটি তয এবং একটি কোল্পশনক শক মূ্পণযরূরপ বযোখযো করুন তোরের এটো বযোখযো 
করোর শকছু ঈেোরণ শেন। 
• শনম্নশশখত শববৃশতগুশ ঘটনো বো কোশনীগুশ অরছ শকনো তো পূণযোেভোরব শজজ্ঞোো 
করুন 

• ংলগ্রণকোরীরেররক (অপশন তোরের ডোয়োরে শবভক্ত কররত পোররন) শববৃশতর 

তোশকোর োরথ একটি য়োকয লীট শেন, এবং তোরেররক বুন যয যকোন বোকযটি একটি 

কোল্পশনক বো তয। তোরের েল শমশনট শেন। 
• একটি শববৃশতর তোরের শদ্ধোন্ত পডরত এবং ভোগ করোর জনয একটি েযোেরক বুন। 
শববৃশতরত মন্তবয করোর জনয বোশকরের ডোয়োরের পরোমলয শেন যোরত তোরো ম্মত ন বো 
ম্মত ন। 
 

civgk© শনশিত করুন যয প্রশতটি শববৃশতর পরর, যগোষ্ঠীগুশ বুঝরত পোরর যযগুশ কীভোরব তয 
এবং ঈপংোরগুশ GBV এর োরথ ম্পকয যুক্ত এবং তোরো শনম্নশশখত মস্ত শববৃশতগুশ 

যেণীভুক্ত কররত ক্ষম: 

শংতো একটি পরোধ্ যো োংসৃ্কশতকভোরব েমন করো য় শকন্তু অআন দ্বোরো 
লোশস্তরযোগয য়। (ফযোক্ট) 

শকছু নোরী তোরের শনজস্ব অচররণর মোধ্যরম ধ্যণ, বযোথো বো পবযবোররর জনয 
পুরুরক শজজ্ঞোো করর বো ঈরত্তশজত করর। (শমথ) 

যকঈ ঙ্ঘন কররত চোয় নো। (ফযোক্ট) 

যয মশোরো জোমোকোপড পশরধ্োন করর জোমোকোপড পররন তোরো করযর জনয শজজ্ঞোো 
কররছন এবং যশে তোরের ঙ্ঘন করো য় তরব তোরের শভরযোগ করো ঈশচত নয়। 
(শমথ) 

পুরুরের তোরের শং করমযর জনয েোশয়ত্ব শনরত রব। (ফযোক্ট) 

েোোরো মোনশক যরোগ বো রলোশধ্ত, শলশক্ষত এবং শলশক্ষত পুরু। (শমথ) 

শংস্র অচরণ মৃশত্তকো একটি শচি। (শমথ) 

শকছু ংসৃ্কশতরত শংতো একটি মোনুরর যপ্রম একটি শভবযশক্ত য়। (শমথ) 

বোশণশজযক যযৌনকমীরের ধ্যণ করো যোরব নো। (শমথ) 

জববোশক ধ্যণ ম্ভব নয়। (শমথ) 

তোরো বরত চোরচ্ছ নো কখন নোরী বর নো। (শমথ) 

নোরীরের শধ্কোর এবং স্বোধ্ীনতো তোরো যযভোরব চোন তো যপোন করর এবং ঙ্ঘন নো 
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করো। (ফযোক্ট) 

রনক নোরী  যমরয়শলশু তোরের কোরছ ঘশনষ্ঠ, তোরের তোশরখ, ংলীেোর, স্বোমী, শপতো, 
পুররোশত, বনু্ধ এবং কমীরের দ্বোরো ধ্শযত য়। (ফযোক্ট) 

শংতো একটি পরোধ্ যো নযোয়েত রব নো। (ফযোক্ট) 

ধ্যণ ম্মশত ছোডো যযৌন যবোঝোয়, এটি একটি স্বোমী বো নয যকোন বযশক্ত দ্বোরো ংঘটিত 

য় শকনো। (ফযোক্ট) 
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IqvK©mxU  3.2  ফ্যাক্ট / মমথ 

ফযোক্ট / শমথ 

   শংতো একটি পরোধ্ যো োংসৃ্কশতকভোরব, নুপযুক্ত, শকন্তু অআন দ্বোরো লোশস্তরযোগয।  

  শকছু নোরী তোরের শনজস্ব অচররণর মোধ্যরম ধ্যণ, বযোথো বো পবযবোররর জনয পুরুরক 

শজজ্ঞোো করর    বো ঈরত্তশজত করর। 
 

  যকঈ শংতো  কররত চোয় নো।  

  যয মশোরো জোমোকোপড পশরধ্োন করর জোমোকোপড পররন তোরো করযর জনয শজজ্ঞোো 
কররছন এবং যশে তোরের ঙ্ঘন করো য় তরব তোরের শভরযোগ করো ঈশচত নয়। 

 

  পুরুরের তোরের শং করমযর জনয েোশয়ত্ব শনরত রব।  

  েোোরো মোনশক যরোগ বো রলোশধ্ত, শলশক্ষত এবং শলশক্ষত পুরু।  

  শংস্র অচরণ মৃশত্তকো একটি শচি।  

  শকছু ংসৃ্কশতরত শংতো একটি মোনুরর যপ্রম একটি শভবযশক্ত য়।  

  বোশণশজযক যযৌনকমীরের ধ্যণ করো যোরব নো।  

  জববোশক ধ্যণ ম্ভব নয়।  

  নোরী "যোাঁ" বর মোরন "নো" বর।  

  নোরীরের শধ্কোর এবং স্বোধ্ীনতো তোরো যযভোরব চোন তো যপোন করর এবং ঙ্ঘন নো 
করো। 

 

  রনক নোরী  যমরয়শলশু তোরের কোরছ ঘশনষ্ঠ, তোরের তোশরখ, ংলীেোর, স্বোমী, শপতো, 
পুররোশত, বনু্ধ এবং কমীরের দ্বোরো ধ্শযত য়। 

 

  শংতো একটি পরোধ্ যো নযোয়েত রব নো।  

  ধ্যণ ম্মশত ছোডো যযৌন যবোঝোয়, এটি একটি স্বোমী বো নয যকোন বযশক্ত দ্বোরো ংঘটিত য় 

শকনো। 
 

যখন নোরীরো "নো" বর মোরন তোরের থয এবং পুরুরের এআ নুভূশতগুরোরক ম্মোন করর।  
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মঙ্গ - মভমিক মংো 

3.3 মভমডও মবেকয  

wk‡ivbvg wcZ…Zvwš¿K mgvR Ges cyiæl I gwnjvi  my‡hvM-myweav 

cÖavb c×wZ m¤ú~b© Av‡jvPbv cÖwZdwjZ KvRKg© 

mgq 90 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ পশরশস্থশতরত নোক্ত এবং প্রশতফশত করর এবং একটি ম্পরকয র মরধ্য যরোমোশন্টক যপ্রম 

শংতো কোটিরয় ঈঠরত যলখোয়। 
 

cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ চশচ্চি, IqvKmxU 

Kvh©Kjvc • প্ররতযক ংলগ্রণকোরীরক েটুি কোডয  শবশভন্ন রং শেরয় শেন। 
• ংলগ্রণকোরীরেররক যআ কোডয গুশ রোখরত বুন যখন তোরো যছোট শরনমো যেখরছ। 
• শজশবশভ ংিোন্ত করয়কটি যছোট্ট চশচ্চিগুশ যখুন 

• "যোাঁ" ঈত্তরটি এক ররঙর োরথ এবং "ন" এর ঈত্তর শেরয় নয একটি রঙ জমো শেন। 
ংলগ্রণকোরীরের কোরছ বযোখযো করুন যয তোরের শনম্নশশখত প্ররশ্নর ঈত্তরগুশর ঈপর 

শনভয র করর তোরের ঐগুশর মরধ্য একটি কোডয  ঈরত্তোন কররত রব: 

অপশন শক মরন কররন যছোট্ট চশচ্চি "...।" শে - শভশত্তক শংতো 
 প্রশতশনশধ্ত্ব কররছ? 

অপশন শক মরন কররন তোরো োধ্োরণ পশরশস্থশতরত? 

• প্রশতটি প্ররশ্নর পরর একটি ংশক্ষপ্ত অরোচনো জতর করুন, এবং ঈভয় মতোমত 

যথরক মোনু তোরের কোরণ যলয়োর করুন। 
• ংলগ্রণকোরীরের একটি ঈপংোর প্রশতষ্ঠো করোর জনয শক যরোমোশন্টক যপ্রম মোরন 

একটি ংশক্ষপ্ত পযযোরোচনো। স্বল্পনেঘযয চশচ্চিগুশর োরথ তোরের শচন্তোধ্োরো ংযুক্ত 

করুন, এবং বযোখযো করুন শকভোরব একটি যরোমোশন্টক ভোবোোশে - শভশত্তক শংতো 
যক একটি ম্পরকয র মরধ্য রোরখ। 
 

civgk© শবশভন্ন ধ্ররণর শে শভশত্তক শংতোর োরথ ম্পশকয ত শকছু যছোট শরনমো শনবযোচন 

করুন, একটি জেশনক জীবরন ঘটরত পোরর এমন পশরশস্থশতরত যেখোরনো। েআু বো তরতোশধ্ক 

শভশড বযবোর করো যযরত পোরর যযখোরন শংতো অর স্পয বো কম স্পয (একটি 

ঘশনষ্ঠ ংলীেোশররত্বর মরধ্য যযৌন শংতো এবং লোরীশরক শংতো যেশখরয়রছ)। 
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মঙ্গ - মভমিক মংো 

3.4 ভাঙ্গন মফ্ান বােয া 

wk‡ivbvg ভাঙ্গন মফ্ান বােয া 

cÖavb c×wZ ভূশমকো পোন 

mgq 15 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ কীভোরব কোযযকরী যযোগোরযোরগর পরক্ষ প্রচোরণো গুরুত্বপূণয ভূশমকো পোন করর। 
 

cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ বোতয ো  ঈপোেোন কোডয , 
মোকয োর 

Kvh©Kjvc • ংলীেোররের একটি বৃত্ত গঠন কররত এবং একটি যস্বচ্ছোরবক শনবযোচন করুন। 
• একটি বোতয ো শখুন এবং যআ বযশক্তর কোরছ এটি প্রেোন করুন। তোরক শজজ্ঞোো করুন 

বোতয োটি মরন রোখরবন। 
• নযরের দ্বোরো যলোনো ছোডো তোরক শনরচর ংরল ংলগ্রণকোরীরক বোতয ো পোঠোন। 
ংলগ্রণকোরীরের বোশক ংল একআ রব যখন তোরো বোতয োটি পোরবন, যতক্ষণ নো এটি 

শুরু করো বযশক্তর কোরছ অর 

• শতশন / শতশন যপরয়রছন যয লব্দ যজোরর যজোরর বরত ংলগ্রণকোরী শজজ্ঞোো করুন। 
• শশখত বোতয োটি যেখোন এবং শশখত বোতয ো শোরব প্রোপ্ত বোতয োটি যশে একআ য় তরব 

তোরের শবরেণ কররত শেন। 
• বযোখযো শকভোরব যযোগোরযোগ রনক ঈপোেোন দ্বোরো প্রভোশবত য়, এবং তোরের ব একআ 
বোতয ো তোর মূ শনগযমন যথরক পযযন্ত তোর ভযথযনো পযযন্ত রোখো গুরুত্বপূণয। এটি 

যযোগোরযোগ করোর ময় শবরবচনো করো মস্ত ঈপোেোন শনরত গুরুত্বপূণয যয োআোআট; 

কোযযকরী প্রচোরণো কররত ক্ষম রত। 
 

civgk© যজোর যেয় যয ংলীেোররর কোরছ বোতয ো যেয়োর একমোি ুরযোগ ররয়রছ এবং বোতয োটি 

পুনরোবৃশত্ত করো যোরব নো। 
লোরীশরক যযোগোরযোগ এডোরত বৃরত্ত ংলগ্রণকোরীরের তোরের মরধ্য যরথয েরূত্ব রোখুন। 
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মঙ্গ - মভমিক মংো 

3.5 সু্ক িমরতবতল এডতভাতকী 

wk‡ivbvg সু্ক িমরতবতল এডতভাতকী 

cÖavb c×wZ গ্রুপ কোজ 

চশররি শভনয় করো 
mgq 60 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ সু্করর পশররবরলর মরধ্য ংশেয প্রশতষ্ঠোন এবং জনগরণর ভূশমকো যবোঝো। 
cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ মোকয োর 

ছশব 

েশড 

Kvh©Kjvc • ংলগ্রণকোরীরেররক একটি র যরখো জতশর কররত বুন এবং তোরের বুন: "অমরো 
বোআ মোন এবং জন্োভ।" 
• তোরের পশরচয় একপোরল এবং নয শেরক, নযশেরক যখো য় এমন ংলগ্রণকোরীরের 

জনয এরোরমরোভোরব কোডয  শবতরণ করুন: 

ংখযোগুশ তোরের পশরচয় নুযোয়ী + 1 + 2 + 3 + 4 এবং -1-2-3-4 শোরব যেয়ো য়। 
স্বীকৃশত শোরব: শবরলোশধ্কোরকৃত ছোিরের (বযশনম্ন ২ জন), যোশচত ছোি (1), 

শলক্ষক, সু্ক পশরচোন, পুশল, রকোর, এনশজগুশর প্রশতশনশধ্ত্ব (২), আনশজ। 
ংলগ্রণকোরীরের ংখযো মোন শোরব রনক শববৃশত প্রস্তুত; প্রশতটি প্রশতশনশধ্রত্বর 

একটি মোন ংখযো এবং 1 জন যোশচত যমরয় থোকো গুরুত্বপূণয। 
• ংলগ্রণকোরীরের তোরের পশরচয় যগোপনীয়তো বজোয় রোখোর জনয শজজ্ঞোো করুন। 
 

• তোরের কোরছ এশগরয় যোয়োর জনয বুন যশে তোরের + ংখযো থোরক এবং তোরের শপছরন 

শপছরন যোন - ংখযো। (যশে কোরডয  +1 থোরক, তোর শলক্ষোথীরক এক ধ্োপ এশগরয় যযরত 

রব, যশে +2, েআু ধ্োপ, +3, শতন এবং +4, চোরটি ধ্োপ এশগরয় যোয়। একআভোরব -1 থোকর 

এক ধ্োপ শপছরন এবং তোআ আতযোশে)। 
• কোরডয  শনরেয শলত শোরব শলক্ষক বো বোবো-মো, সু্কর পশরচোন এবং এনশজ / আরনোশজ 

বোম বো ডোন শেরক রোরনোর জনয শজজ্ঞোো করুন। তোরপরর, ক ংলগ্রণকোরী 
তোরের পশরচয় প্রকোল কররব। 
• ংলগ্রণকোরীরের শজজ্ঞোো করুন শকভোরব তোরো নুভব কররশছ, যখন তোরো 
োআরনর োমরন এবং শপছরন েোাঁশডরয় শছ। 
• চূডোন্ত ংরল ংলগ্রণকোরীরের তোরের পশরচয় নুযোয়ী তোরের অন শনরত শজজ্ঞোো 
করুন। তোরের বস্থোন যথরক সু্কর প্রেশলযত যমরয়রক োোযয করোর জনয তোরো কী 
কররত পোরর তো শনরয় অরোচনো করোর জনয তোরের 15 শমশনট শেন। 
• এশগরয় যোয়োর জনয প্রেশলযত মরধ্য মশো ংলগ্রণকোরীরের এক শজজ্ঞোো। 
বোআরক োমরন বরত বুন এবং তোর মুখ  োত বোাঁধ্ুন যোরত য কথো বরত নো পোরর 

এবং তোর োত রোরত নো পোরর। 
civgk© এডরভোরকশটি যবোঝোর জনয, পশররবল এবং অরলপোরল এডরভোরকীর জনয ঈপোেোনগুশ 

ন্ধোন করো, যযমন, েশুনয়োরত শগরয় এবং তোরের নোক্ত করোর জনয, তোরপর তোরের 

থয প্রশতফশত করোর জনয এটি ঈপরযোগী রত পোরর। 
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িরুুতামচে মেজ  

4.1 িরুুতামচে মেজ মবাঝা 

wk‡ivbvg পুরুরোশচত যতজ যবোঝো 
cÖavb c×wZ গ্রুপ কোজ 

 

mgq 45 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ wcZ…Zvwš¿K mgvR m¤ú©‡K Rvbv Ges পুরুরোশচত যতজ যবোঝো 
 

cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU 

Kvh©Kjvc • ংলগ্রণকোরীরো েটুি গ্রুরপ শবভক্ত করুন। 
• একটি মোনু এর ছশব অাঁকো গ্রুপ বুন। কোগরজর একটি বড টুকরো চয়ন করুন এবং 
নযরের তোর অকৃশত যে শোরব কোগরজর ঈপর থোকো প্রশতটি গ্রুপ যথরক এক 

শজজ্ঞোো। 
• যখন মোনুটির শচিটি ম্পন্ন য়, তখন মোনুরের লরীররর শবশভন্ন ংলরক শচশিত 

করোর জনয যগোষ্ঠীরক শজজ্ঞোো করুন যয তোরো মোতৃগরভয র ক্ষণ। তোরের 15 শমশনট েো 

• যখন তোরো প্রস্তুত য় তখন তোরের ফোফগুশ বযোখযো করোর জনয গ্রুপগুশরক 

শজজ্ঞোো করুন (এক মরয় এক) এবং মোতৃগরভয র শচিগুশর ঈপর শভশত্ত করর শবশভন্ন 

ঈপোেোরনর যরকডয  করুন। শনরম্নোক্ত যগোষ্ঠীর োরথ প্রশিয়ো পুনরোবৃশত্ত করুন। 
• যেয়োরর ছশবগুশ থোমো এবং ংলগ্রণকোরীরের তুনোমূক পরয়ন্ট শনরয় অরোচনো 
কররত বুন: 

অপশন এআ ছশব প্রশতটি মরধ্য ঈপযুক্ত জোশন নো? নো থোকর যকন? 

• ঈত্তরগুশর একটি তোশকো জতশর করুন আশতবোচক এবং যনশতবোচক ক্ষর জনয েটুি 

শভন্ন রং বযবোর করুন, এবং ংলগ্রণকোরীরের এটি পডো। 
• ংলগ্রণকোরীরো অবোর শজজ্ঞোো করুন যশে পুরুরের ব ময় তোরের মরধ্য এআ 
ব জবশলযয অরছ, থবো এটি একটি পশরবতয ন ঘটনোটি। 
• এআ ধ্োরণোমূ অরোচনো করুন, এবং বযোখযো করুন যয মোরজ মোতৃগভয  বহুশবধ্ 

ধ্োরণো ররয়রছ, তোআ মোনু বো যছর য়োর জনয যকোন কংশিট বো পূবযশনধ্যোশরত পথ 

যনআ। পোশরবোশরক  মোরজর যত্নলী, োোযয, যপ্রমময় আতযোশে শোরব আশতবোচক 

চশরি এবং শচন্তোগুশ ঈেীশপত করুন এবং ঈত্োশত করুন। 
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িরুুতামচে মেজ  

4.2 আিনার াে িঢ়ৃভাতব মচতি যরুন 

wk‡ivbvg আিনার াে িঢ়ৃভাতব মচতি যরুন 

cÖavb c×wZ প্রশতফন কোযযকোপ 

 

mgq 30 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ কীভোরব লশক্ত ঈপশস্থত এবং শবশভন্ন ম্পকয  এবং তোর শে মোিো কোজ কররছ তো শচশিত 

কররত। 
Kvh©Kjvc ংলগ্রণকোরীরের যজোডোয় বরত বুন। 

একটি মুশয মরধ্য তোর োত বন্ধ করোর জনয প্রশতটি জশুড এক ংলগ্রণকোরী শজজ্ঞোো 
করুন। 
• এখন যচযো করুন এবং মুশয যখোোর জনয প্রশতটি যজোডোরত নয ংলীেোররক শজজ্ঞোো 
করুন। 
• ংলগ্রণকোরীরো যচযো করুন এবং মুশয খুুন। 
• এক বো েআু শমশনট পর, ংলগ্রণকোরীরো তোরের ভূশমকো পোিোরত বুন যোরত নয 
ংলীেোররক মুশযটি খুরত ুরযোগ থোরক। 
• যগমটি যল র ংলগ্রণকোরীরের তোরের নুভূশত যলয়োর কররত বুন। 
 

• যকন ংলগ্রনকোরীরের বযোখযো করো রয়রছ যয, শুধ্ুমোি লোরীশরক লশক্ত মুশয খুরত 

শনরয়োগ করো যযরত পোরর যকন তো বযোখযো করর শক ঘরটরছ। ংলগ্রণকোরীরের এআ 
বযোয়োম যোরো ক্ষমতো শছ প্রশতশিয়ো শজজ্ঞোো করুন, এবং শকভোরব তোরো যয ক্ষমতো 
শভজ্ঞতো এবং শভবযশক্ত বণযনো কররব। তোরপরর, শজজ্ঞোো করুন যক মুশযটি যখোোর 

কী বো মোধ্োন? 

• একটি শিপকোরটয  এআ শভজ্ঞতো এবং ক্ষমতোর এক্সরপ্রলন শখুন। এআ শনম্নশশখত 

োআনগুশ রত পোরর - যোশপ / অস্থো / অিমনোত্মক / যনতৃস্থোনীয় / শনয়ন্ত্রণ / 

লশক্তলোী, আতযোশে। 
• যখো চোকোীন বযবহৃত লশক্ত ম্পরকয  শজজ্ঞোো করুন। অরোচনোর একটি ঐকযমরত 

যপৌাঁছোরব যয লোরীশরক লশক্তর োোরযয ংলীেোররক যজোরেোর করোর জনয লশক্ত মূত 

বযবহৃত রয়শছ। 
• ক্ষমতোর বযবোররর ঈপর অরোচনো করর একটি অরোচনোর ূিপোত করর যয, 

কোযযকোরপর শভজ্ঞতো বণযনো করর রনযর ঈপর কতৃয ত্ব করোর ক্ষমতো বযবোর করর। 
ক্ষমতোর নযোনয ঈপোরয় বযবোর করো যযরত পোরর যশে ংলগ্রণকোরীরের শজজ্ঞোো 
করুন। 
• শনম্নশশখত পদ্ধশতগুশরত ক্ষমতো বযবোর করো যযরত পোরর তো বযোখযো করর 

অরোচনোটি যল করর - একটি গ্রুপ একরযোরগ একটি মযো যমোকোরবো / লশক্ত (মরধ্য) 
একটি োধ্োরণ মযো ংগঠিত এবং একরে ংগঠিত একরযোরগ বযবহৃত (ধ্ীন) 

ক্ষমতো বো ধ্স্তন / পোয়োর (ঈপর) ক্ষমতো (ঈপর) স্ব ক্ষমতোয়ন এবং স্ব-েদ্ধোর শভশত্ত 

যো নযরের মতো / লশক্ত (যথরক) শোরব গ্রণ করর যো ক্ষমতোয়রনর স্বতন্ত্র েশৃযভশের 

একটি ধ্োরণো জতশর করর এবং ক্ষম করর। 
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 KZRb †jvK gywó Lyj‡Z mÿg n‡qwQj? 

 KZRb †jvK gywó Lyj‡Z Aÿg n‡qwQj? 

 †jvKRb gywó Lyj‡Z †Kvb ai‡bi c×wZ e¨envi K‡iwQj? 

 †jvKRb gywó Lyj‡Z wK iKg Abyfe K‡iwQj? 

 †jvKRb hviv gywó Lyj‡Z cv‡i  bvB Zviv wK iKg Abyfe 

K‡iwQj? 

1. we‡kølb Ki Ask MÖnbKvixiv hv e¨vL¨v K‡i  †h ïay gvÎ kvixwiK 

kw³B wK gywó Lyj‡Z e¨envi Kv‡R jvwM‡qwQj| 

2. ‡bvU K‡i  iv‡Lv GB mKj AwfÁZv I gZvgZ G¸‡jv n‡Z cv‡i , 

Avbw›`Z AvZ¥wek¦vmx AvµgYvZ¥K / KZ…Z¡ / wbqš¿Y / kw³kvjx 

BZ¨vw` | 

3. wRÁvmv Ki , wK ai‡bi kw³ e¨envi Kiv n‡qwQj †Ljvi mgq| 

4. Dc¯’vcb Ki Av‡jvPbvi gva¨‡g wK  ai‡bi kw³ e¨envi Kiv 

n‡qwQj †Ljv Dc‡fvM Kivi  mgq| wRÁvmv Ki Ask MÖnbKvix‡`i  

hw` Ab¨  †Kvb ai‡bi kw³ e¨envi Kiv nq| 

Dcmsnvi  Ki Av‡jvPbvi we‡køl‡bi gva¨‡g ‡h kw³ e¨envi Kiv n‡qwQj| 
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িরুুতামচে মেজ  

4.3 ÿgZvi Drm 

wk‡ivbvg : ÿgZvi Drm 

g~j c×wZ cÖwZdjb Kg©KvÛ 

mgq 60 wgwbU 

wkÿYxq welqe¯‘: Dcjwäi DbœwZ Kiv ,wKfv‡e Avgv‡`i Kvh©Kg ÿgZvqb, Amyweav           

AÿgZvqb Ab¨vb¨ Ges we‡klZ bvix Ges cvq wKQz mg_©b ÿgZvqb †K 

ûgwKi m¤§yLxbbv K‡i| 

Dcv`vb ‡evW© Ges gvK©wi 

Kg©KvÛ 

`j‡K ejv wPwýZ Ki‡Z kw³i Drm †K Ges †m ¸‡jv‡K Q‡K †bvU Kiv| 

-Av‡jvPbv  Kiv  G¸‡jv eySv‡Z hv mKj Ask MÖnbKvix‡`i  ÿgZv Av‡Q Kvib  Zv‡`i  g‡a¨B  GK ev 

GKvwaK Drm ÿgZv Drm Av‡Q|- Ask MÖnbKvix‡`i  wRÁvmv Kiv hw` Zviv wPšÍv K‡i  ‡h Zviv GB 

ÿgZvi AwaKvix Ges hw` GB mKj ÿgZv Drm nq- cvIqvi Ifvi, cvIqvi DB_, cvIqvi DB‡_b, 

cvIqvi Uz, e¨vL¨v Ki †h ai‡bi wbRq kw³ Avgiv •`bw›`b Rxe‡b e¨envi Kwi Ges ¸iæZ¡c~b©  welq 

¸‡jv wPwýZ Ki| 

fvM Ki  5-6 Uv †QvU †QvU fv†M Ask MÖnbKvix‡`i  Ges wb‡qvM Ki myweav‡fvMx 90% wi‡cvUvi‡`I 

cÖ‡Z¨K `‡ji| 

-Aby‡iva Ki cÖ‡Z¨K Ask MÖnbKvix‡`i   Zv‡`i  wbR¯^ Mí Zv‡`i  Rxeb n‡Z hv Zviv Abyfe K‡i  

†QvU `‡ji g‡a¨| 

-‡Rvi `vI H mKj M†íi Dci hv Av‡jvPbv  Kiv   n‡q‡Q|  

- Ask MÖnbKvix‡`i   AvZ¥wek¦vmx n‡Z Zv Zv‡`i  cÖ‡Z¨‡Ki m¤§vb‡eva wUwK‡q ivL‡Z| 

 

- 
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িরুুতামচে মেজ  

4.4একই ভাতব আুঁকা 

wk‡ivbvg একই ভাতব আুঁকা 

cÖavb c×wZ cÖwZdwjZ KvRKg© 

mgq 60 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ শবশভন্ন ম্পরকয র ক্ষমতোর ঈপশস্থশত এবং পোররলন শচশিতকরণ। 
cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ পি , 

কম 

Kvh©Kjvc ংলগ্রণকোরীরের একটি ংলীেোর চয়ন এবং এরক পররর ম্মুখীন যজোডো বরত 

শজজ্ঞোো করুন। 
• প্রশতটি যজোডো শেরয় একটি কম এবং এক A4 োআজ কোগজ শেন। 
• যজোডোগুশ শনরেযল করর যয তোরো কথো বরত বো োআন বো তোরের ংলীেোররক আশেত 

কররত পোরর নো। 
• যকোন যমৌশখক বো -যমৌশখক যযোগোরযোগ ছোডোআ একটি ছশব অাঁকরত যজোডরক 

শজজ্ঞোো করুন, একআ মরয় ছশবটি একআভোরব ংযুক্ত করুন, যযৌথভোরব একআ ংলটি 

বযবোর করর প্রশতটি ংলীেোর যথরক োরত। 
• মস্ত যজোডোর কোজ ম্পন্ন র, তোরের ছশব যেখোরনোর জনয একোরথ একোরথ ব 

যজোড যযোগ করুন। 
ছশব অাঁকো যোরো যজোডো ব শজজ্ঞোো। যবশলরভোগ যজোডো "ঈভয়" বরব 

• এক বো েআু যজোডো যবরছ শনন এবং তোরের শজজ্ঞোো করুন ছশবটি যক অাঁকরডরছ। প্রশ্নটি 

পুনরোবৃশত্ত করুন, প্ররয়োজন র, যতক্ষণ নো এটি প্রকোল করর যয এটি যক করররছ বো 
অররো শনয়ন্ত্রণ করররছ 

যোশক্টশভটি ংলগ্রণকোরীরের একটি ংলীেোর চয়ন এবং এরক পররর ম্মুখীন 

যজোডো বরত শজজ্ঞোো করুন। 
• প্রশতটি যজোডো শেরয় একটি কম এবং এক A4 োআজ কোগজ শেন। 
• যজোডোগুশ শনরেযল করর যয তোরো কথো বরত বো োআন বো তোরের ংলীেোররক আশেত 

কররত পোরর নো। 
• যকোন যমৌশখক বো -যমৌশখক যযোগোরযোগ ছোডোআ একটি ছশব অাঁকরত যজোডরক 

শজজ্ঞোো করুন, একআ মরয় ছশবটি একআভোরব ংযুক্ত করুন, যযৌথভোরব একআ ংলটি 

বযবোর করর প্রশতটি ংলীেোর যথরক োরত। 
• মস্ত যজোডোর কোজ ম্পন্ন র, তোরের ছশব যেখোরনোর জনয একোরথ একোরথ ব 

যজোড যযোগ করুন। 
ছশব অাঁকো যোরো যজোডো ব শজজ্ঞোো। যবশলরভোগ যজোডো "ঈভয়" বরব 

• এক বো েআু যজোডো যবরছ শনন এবং তোরের শজজ্ঞোো করুন ছশবটি যক অাঁকরডরছ। প্রশ্নটি 

পুনরোবৃশত্ত করুন, প্ররয়োজন র, যতক্ষণ নো এটি প্রকোল করর যয এটি যক করররছ বো 
অররো শনয়ন্ত্রণ করররছ। 
• একোরথ ছশব ঙ্কন প্রশিয়ো শকভোরব শছ ংলগ্রণকোরীরের রে অরোচনো। শকভোরব 

যজোডো এক রধ্যক কম শনয়ন্ত্রণ গ্রণ; য়রতো শনয়ন্ত্রণ বো ক্ষমতো এক বযশক্তর যথরক 

নয স্থোনোন্তশরত; এমনশক যমৌশখক যযোগোরযোগ বো ূচক ছোডো, বো শবরবচনো ছোডোআ; এআ 
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শবরয় তোরের শভজ্ঞতো বো েক্ষতো ঈপর শনভয র করর, শকভোরব তোরো এআ কোযযকোপ 

রে শচশিত করো? 
• ংলগ্রণকোরীরো কল্পনো করুন যয পশরবোরর শবরল করর মশোরের োরথ ম্পশকয ত 

শদ্ধোন্তগুশ কীভোরব শনয়ন্ত্রণ করো যোয়, তো শনয়ন্ত্রণ করর। 
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IqvK©mxU  4.5  

পশরশস্থশত   এ 

একটি ধ্োবো রোস্তোর পোরলর যরেুরররন্ট মুরখোমুশখ েোাঁশডরয় যছররের েটুি গ্রুপ / ে অরছ। এক গ্রুপ যথরক এক বযশক্তর 

যচোখ শদ্বতীয় েরর বযশক্তর োরথ যযোগোরযোরগর মরধ্য ররয়রছ, তোরো শকছু লব্দ ঈাঁশক যেয় ........................ 

পশরশস্থশত   শব 

রোমপুরর শিরকট টুনযোরমন্ট নুশষ্ঠত রচ্ছ চূডোন্ত মযোরচ, রোমপুর েরর েটি যয েটি যখশছ, যটি জয়ী য়। রোমপুররর 

েরক নয েরক জয় করোর জনয চোপ শছ ... ..................................................... 

পশরশস্থশত   শ 

এক গ্রোরম, গ্রোম পঞ্চোরয়ত শনবযোচরনর প্রচোররর ময়, একআ মরয় েআু প্রোথী একআ স্থোরন যপৌাঁছোন .......................... ... 

পশরশস্থশত  শড 

রোরত রোম প্রোে তোর খোমোরর পোশন ঢোরন। কোর শতশন যেরখশছরন যয ো ুপ্রোে যভরঙরছন এবং চোরর জনয তোর 

জশমরত তোর পোশন শনরয়রছন। এখন খোরর পোশন যনআ ........................................ 

পশরশস্থশত   আ 

মুোয়ম একটি বোরর জোনোো শেরয় একটি শাঁশড শেরয় রুমো রোখরন। যখন শতশন বোর ঢুরকশছরন তখন শতশন 

রোজনোথরক যআ অরন বর যেরখশছরন ... 
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িিতিি গ্রি  

5.1 মনো অনুন্ধান 

wk‡ivbvg যনতো নুন্ধোন 

cÖavb c×wZ m¤ú~b© Av‡jvPbv , শভশড 

mgq 45 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ যনতৃরত্বর থয বুঝরত, ভো এবং খোরোপ যনতৃরত্বর োরথ যুক্ত গুণগুশ শে ম্পশকয ত এবং 
শে  যনতৃরত্বর োরথ ম্পকয যুক্ত ধ্ূতয তো যভরে যোয়। 

cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU 

Kvh©Kjvc • ংলগ্রণকোরীরের শজজ্ঞোো করুন যয পে "যনতৃত্ব" এবং "যনতো" তোরের থয কী। 
শবয় একটি োধ্োরণ যবোঝোর শনশিত করোর জনয যনতৃরত্বর একটি ংজ্ঞো ঈপর 

অরোচনো এবং ম্মত ন। 
• য়োকয লীট যলয়োর করুন একজন ভো যনতো শোরব শবরবচনোর জনয কোঈরক শচন্তো 
কররত ংলগ্রণকোরীরের শজজ্ঞোো করুন। কমীরের মরধ্য প্রথম প্রশ্নটির প্রশতফন এবং 
প্রশতশিয়ো জোনোরত 15 শমশনট ংলগ্রণকোরীরেররক শেন। 
• শকছু ংলীেোররের তোরের ভোগ যনতোরের এবং তোরের ম্পরকয  শকছু তথয যলয়োর 

কররত শজজ্ঞোো করুন। 
• শেশক যনোট ভোগ করুন এবং ংলগ্রণকোরীরের তোরের ভো যনতোরের গুণোবী 
শখরত শজজ্ঞোো করুন (এক যপোে এটি জনয এক মোরনর)। 
• যবোডয  / শিপ-চোটয রক 3 ভোরগ শবভক্ত করুন: পুরু, ঈভয়, মশো। ংলীেোররের তোরো 
যয গুণোবীগুশ প্রকোল করররছ তোর প্রশতফন করোর জনয শজজ্ঞোো করুন, এটি 

োধ্োরণত একটি শে বো নয যকোন কোররণআ য়। ংলগ্রণকোরীরের তোরের যপোে 

প্রশতটি শেক নুযোয়ী শজজ্ঞোো করুন তোর যবোডয  নুযোয়ী নুযোয়ী। 
• য়োকয লীরট শদ্বতীয় প্ররশ্ন যোন এবং একআ প্রশিয়ো পুনরোবৃশত্ত করুন। 
• শনম্নশশখত পরয়ন্টগুশ অরোচনো করুন: 

পুরু বো মশো যনতোরের অররো শকছু জবশলযয এবং ত্রুটিগুশ যকন োধ্োরণভোরব েোয়ী? 
এআ ধ্ূতয তো বো ঘটনো শক? শকরর শভশত্তরত? 

পুরু যনতোরের মরধ্য অমরো যকোন গুণগুরো খুাঁজশছ? মশো যনতোরের মরধ্য? তোরো শক 

একআ? নো র যকন? 

মশো যনতোরের অমোরের ঈপশি এআ চশররির চূডোন্ত প্রভোব এবং পশরণশত কী? 
োধ্োরণভোরব নোরী যনতৃরত্বর এআ ধ্ূতয তো এবং প্রতযোলোগুশর পশরণশত কী রত পোরর? 

টিপ যখন অপশন ংলগ্রণকোরীরের একজন যনতোর শচন্তো কররত বরছন, তখন 

যজোর শেরয় বুন যয যনতোরক একজন শবখযোত রত রব নো, এটো এমন যকঈ রত পোরর 

যয তোরো তোরের পশরবোর, ম্প্রেোয় বো মোরজর োধ্োরণ যনতো শররব শবরবচনো করর। 
এআ যনতৃত্ব েমন করো এবং প্রেলযন করো যয যকঈ (ংলগ্রণকোরীরের ) যনতো রত 

পোরর। 
যশে ম্ভব য়, এমন একটি শভশড বোজোন যযখোরন শবশভন্ন জবশলযযগুশ একজন মশনব 

এবং পুরুরর মরতো নোরীর োরথ ম্পশকয ত, ঈেোরণস্বরূপ। এছোডো, অমোরের 

ঈপশিগুশর ঈপর শনভয র করর বযোখযো করুন, পুরু যনতোরের গুণোবশ শররব 

শবরবশচত শকছু জবশলযয নোরী যনতোরের ত্রুটি শোরব যেখো য়। 
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IqvK©mxU  5.1   

ভো যনতো / খোরোপ যনতো 

এ) 

 এক বযশক্ত ম্পরকয  শচন্তো করুন, যযটো অপশন একজন ভো যনতো শোরব শবরবচনো কররন। এটো যকঈ শবখযোত বো যকঈ 

রত পোরর যয অপশন জোরনন। অপনোর মরত, শক জবশলযয, বযশক্তরত্বর জবশলযয বো অচরণ তোরক / তোরক একটি ভো 

যনতো কররত? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

শব) 

 অপশন শক খোরোপ যনতৃরত্বর কথো ভোবরবন? শক জবশলযয, বযশক্তরত্বর জবশলযয বো অচরণ একটি খোরোপ যনতোর রব? 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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5.2 গ্লা মমং 

wk‡ivbvg গ্লো শশং 

cÖavb c×wZ m¤ú~b© Av‡jvPbv , েবদ্ধ কোজ 

শভশড 

mgq 45 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ যনতৃরত্বর বস্থোন জয ন যথরক নোরীরক বোধ্ো যেয় এমন বোধ্োগুশ, এবং যনতৃরত্বর শে 

জবময শকভোরব GBV এর োরথ ম্পশকয ত তো যবোঝোর জনয। 
 

cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU 

Kvh©Kjvc "গ্লো শশং" ধ্োরণোর শবরয় অরোচনো করুন এবং ংলগ্রণকোরীরের তোরের 

বযশক্তগত শভজ্ঞতোর কথো বুন। 
• ংলীেোররের 4 টি যগোষ্ঠীর মরধ্য শবভক্ত করুন: পুরুরের েটুি গ্রুপ এবং েআু গ্রুরপর 

েআু গ্রুপ। 
• মশো যনতৃরত্বর ভযন্তরীণ  বশরোগত বোধ্ো এবং বোধ্োগুশর তোশকো জতশরর জনয 
পুরুরের একে এবং নোরীর একটি গ্রুপরক শজজ্ঞোো করুন। 
• নোরীরের যমরঝ যেয়োর যক্ষরি পুরুরর বোধ্ো  বোধ্োগুশর তোশকো জতশর কররত েআু 
গ্রুপরক শজজ্ঞোো করুন। এআ কোযযকোপটি ম্পন্ন করোর জনয ২0 শমশনট গ্রুপগুশ শেন 

• প্রশতটি গ্রুপ পূণয অরোচনো তোরের অরোচনো ভোগ শজজ্ঞোো 
• গ্লো শশং যনশভরগলন পুরুরের এবং মশোরের েশৃযরকোণ মরধ্য পোথযকয অরোচনো। 
অমরো গ্লো শশং শবরশত পোররন ঈপোয় অরোচনো। 
• শে জবময, রীশতনীশত এবং GBV মরধ্য ম্পকয  রে শনখুাঁত। 
 

civgk© মশো যনতৃরত্বর বোধ্ো  পুরুরর জধ্রযযর কোরণগুশ ম্পরকয  পুরু  মশো 
ংলগ্রণকোরীর েশৃযভশের মরধ্য পোথযকয ঈজ্জ্ব করোর জনয ংলগ্রণকোরীরো েআু েরর 

পুরু এবং েআু েরর নোরীরক শবভক্ত করো গুরুত্বপূণয। 
ম্ভব র, কোযযকোরপর শুরুরত একটি শভশড যো গ্লো শশং ধ্োরণো বযোখযো করর। 
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5.3 নারী, বাই এটি শুতনতেন 

wk‡ivbvg wcZ…Zvwš¿K mgvR Gনোরী, বোআ এটি শুরনরছন 
cÖavb c×wZ m¤ú~b© Av‡jvPbv  

mgq 20 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ এমন নোরীরের শবরুরদ্ধ জঘনয লব্দ  অচরণ ম্পরকয  রচতনতো জোশগরয় তুুন যো 
প্রতযোশলত, এবং স্ব-রচতনতো  অত্ম-রচতনতো গরড তুরত পোরর। 

cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU 

Kvh©Kjvc • এক একটি করর শববৃশত পডুন এবং ংলগ্রণকোরীরের েোাঁডোরনো েোাঁডোরনো যশে তোরো 
কখন নুরূপ বো য় বো তোরো কখন একটি মশোর নুরূপ বর মরন করো র 

প্রশতটি শববৃশতর পরর বন্ধ করুন: 

অমরো অরগ এআ বস্থোন জনয একটি মশোর ভোডো  করর শন 

অমরো বুঝরত পোশরশন ফুটব ভোরো যরগরছ 

অপশন তোআ ুন্দর, মোনু অপশন গুরুতরভোরব গ্রণ কঠিন ময় অরছ 

এটি বযশক্তগত গ্রণ কররবন নো 
অপনোর বোচ্চো অপনোর কোরজর পরথ যপরত রব? 

অশম অপনোরক শফর জন্শেন পোটিয  পশরকল্পনো পশরকল্পনো প্ররয়োজন 

অপনোর রনক শভজ্ঞতো অরছ শকন্তু অমরো এমন যকোন বযশক্তর যখোাঁজ করশছ যো 
অররো কতৃয পক্ষ অরছ 

যকন এআ ম্পরকয  অপশন অরবগপ্রবণ রচ্ছ? 

অপশন কশফ যপরত পোররন? 

অশম কখন একটি মশোর অগ্রী রব শচন্তো। 
অশম কখরনো একজন নোরী শনবযোীর র োরথ যেখো করর শন। 
অমরো এমন একজরনর প্ররয়োজন, শযশন কঠিন রত যোরচ্ছন 

শকন্তু অপশন যনোট গ্রণ করোর জনয এত ভো। 
অশম মরন কশর নো যয অপশন যয রনক েোশয়ত্ব চোআ চোআ 
নোরী প্রোকৃশতক যনতোরের নয় 

• ংলগ্রণকোরীরের শভজ্ঞতো এবং তোরের প্রশতশিয়ো / নুভূশত ম্পরকয  অরোচনো। 
• নোরীর অস্থো এবং তোরো যয যনশতবোচক বোতয োগুশ যপল করর যব শববৃশতর প্রভোব 

শনরয় অরোচনো করো। 
 

civgk© এটিরক গুরুরত্বর ঈপর গুরুত্ব প্রেোন করর যয এআ ধ্ররনর ঈভয় পুরুআ নোরী  পুরু 

ঈভরয়র দ্বোরো নযোনয মশোরের কোরছ বরত পোরর। 
 

িিতিি গ্রি  

5.4 অপনোর েযোে শনন 

wk‡ivbvg অপনোর েযোে শনন 

cÖavb c×wZ  শবতকয  
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mgq 60 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ মতোমত প্রকোল কররত এবং একটি কোররণর জনয মথযন করোর জনয ক্ষম রত। 
cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ টোআমোর 

Kvh©Kjvc • ংলগ্রণকোরীরের এক োআরন েোাঁডোরনোর জনয শজজ্ঞোো করুন। তোরের বুন অপশন 

একটি শববৃশত পডরত যোরচ্ছন এবং যশে অপশন ম্মত ন তরব বোরম বো বোরম ডোনশেরক 

রর যোন: মোনু অমোরক কীভোরব বুঝরত পোরর? 

• এখন পযযন্ত, অপনোর েটুি গ্রুপ অরছ: যোরো ম্মত (ডোন শেরক) এবং যোরো মতোননকয 
(বোম শেরক)। প্রশতটি েরর 30 শমশনরটর জনয বোধ্যতোমূক অগুযরমন্টগুশ প্রস্তুত কররত 

নয গ্রুরপ তোরের বস্থোন রক্ষোর জনয শেন। গ্রুরপর জনয কথো বোর জনয একজনরক 

যবরছ যনয়োর জনয তোরের বুন। 
• গ্রুপগুশ একোরথ শনরয় অুন এবং রুরমর মোঝখোরন েটুি যচয়োর রোখুন। েআু প্রশতশনশধ্ 

অন যথরক শজজ্ঞোো করুন। তোরের প্ররতযকটি শতন শমশনট যথোিরম তোরের অগুযরমন্ট 

ঈপস্থোপন শেন। বোশক ংলীেোররের বুন যয তোরো যখন শুনরছন তখন নয েরর 

কোরছ শজজ্ঞোো করোর ম্ভোবয প্রশ্নগুশ ম্পরকয  ভোবরত রব। 
• েআুজন প্রশতশনশধ্ যখন তোরের অগুযরমন্টগুশ প্রকোল করর, তখন তোরো তোরের শনজ 

শনজ েরর কোরছ শফরর যোয় এবং নয গ্রুরপর কোরছ শজজ্ঞোো কররত শতনটি প্ররশ্ন শদ্ধোন্ত 

যনয়। শজজ্ঞোো কররত প্ররশ্ন একমত কররত তোরের পোাঁচ শমশনট শেন। 
• প্রশ্নগুশ শজজ্ঞোো কররত এবং নয েরর প্রশ্নগুশর প্রশত োডো যেয়োর জনয েরক 

পুনরোয় একটি প্রশতশনশধ্ পোঠোরত বুন। প্রথম রোঈে বো শভন্ন ধ্ররনর শোরব এটি একআ 
প্রশতশনশধ্ রত পোরর। 
• প্রশতটি প্ররশ্ন অরোচনো করোর জনয েটুি শবতকয কোরীরক শতন শমশনট শেন। 
• একটি যভোট শেরয় শবতকয  বন্ধ করুন। নয ংলগ্রণকোরীরের যভোট যেয়োর জনয 
বুন, যতটো ম্ভব শনখুাঁতভোরব, েরর জনয যোরো তোরের যুশক্ত নুযোয়ী তোরের যুশক্ত 

ঈপস্থোপন করররছন। 
• একজরনর মতোমত প্রকোরলর গুরুত্ব তুর ধ্রর এবং েঢৃ় অগুযরমন্টগুশর োরথ পরোমলয 
করো 
 

civgk© যেোতো যকোন শবতকয  রত রব। 
এটো নযোযযতো শনশিত করর এবং একটি শচরস্থোয়ী শবতকয  এডোরনো শোরব ময়জ্ঞোন রে 

করঠোর করো। 
যভোটটি ঠিক বো ভু যকোন েরর শদ্ধোন্ত যনরব নো, তরব যকোন ে তোরের 

অগুযরমন্টগুশ যরো ঈপস্থোপন করররছ| 
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5.5 আমার  মথযন াতকয  

wk‡ivbvg অমোর  মথযন োরকয  

cÖavb c×wZ  cÖwZdwjZ KvRKg© 

mgq 30 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨  mwnsmZv শলকোর বো োক্ষী য়োর যক্ষরি এবং রযোগী বযশক্তরের শচশিত করো এবং 
যপলোগত োয়তো যকোথোয় যপরত য় তো শলখরত। 
 

cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU 

Kvh©Kjvc ংলীেোররের মরধ্য কমযপি যলয়োর করুন 

• প্রশতটি ংলগ্রণকোরীরক নীরচর শনরেযলোবীর োরথ য়োকয লীট পূরণ কররত বুন: 

বরচরয় যভতররর যচনোরলোনোরত, অপনোর নোম শখুন। 
পরবতীরত, প্রথম বযশক্তরের নোম শখুন যোরত তোরো োক্ষী বো গনশভররর শলকোর য়, 

তোরের কোরছ যপৌাঁছোরব। 
পররর বৃরত্তর স্থোরন কতৃয পরক্ষর নোমগুশ বো যপলোগত োয়তো তোরো যোরক্স কররত 

পোররন (যযমন পুশল যেলরন, অআনজীবী, মোজকমী, মরনোনবজ্ঞোশনকরো, মথযন যকন্দ্র 

আতযোশে)। 
যল যচনোরলোনোরত, তোরো শজশভশভ (শমশডয়ো, যোলো শমশডয়োর আতযোশে) ম্পরকয  
রচতনতো বোডোরত চোয় এমন বযশক্তরের কোরছ যপৌাঁছোন। 
• কোযযকোপটি ম্পন্ন করোর জনয প্রোয় ২0 শমশনট নুমশত শেন এবং তোরপর শজজ্ঞোো 
করুন যয যকঈ তোর / তোর মথযরনর বৃত্তটি ভোগ কররত চোয়। 
• যথোযথভোরব কোজ কররত ক্ষম য়োর অরগ মথযন ন্ধোরনর জনয কতটো গুরুত্বপূণয 
তো বোর দ্বোরো মোপ্ত নযরেররক শকভোরব মথযন কররত পোরর তো তুর ধ্রোর ঈপর 

অরোকপোত করুন, নয পরক্ষর পরক্ষ, নযরক মথযন যেয়োর জনয অমোরেরযক 

পেরক্ষরপর ক্ষমতো েোন করুন। 
 

civgk© টিপ ংলগ্রণকোরীরো অপনোর শধ্রবলরনর পূরবয শকছু গরবণো করোর মোধ্যরম তোরের 

কোরছ যপৌাঁছোরত পোরর এমন যপলোেোর বো কতৃয পরক্ষর শবরয় শচন্তো কররত োয়তো করুন। 
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IqvK©mxU  5.5  

অমোর োরকয  োরপোটয  

অশম যযটো শুরু কররত পোশর এবং যক অমোরক োোযয কররত পোরর ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

িিতিি গ্রি  

5.6 াইতক ভাঙ্গার জনয িিতিি গ্রি করুন 

wk‡ivbvg োআরক ভোেোর জনয পেরক্ষপ গ্রণ করুন 

cÖavb c×wZ বকৃ্ততো 

mgq 60 wgwbU 

wkÿvi D‡Ïk¨ mwnsmZv শবরুরদ্ধ যুদ্ধ করোর জনয একটি বযশক্তগত কময পশরকল্পনো শবকোল। 
cÖ‡qvRbxq wRwbm cÎ IqvKmxU, কম 

 

Kvh©Kjvc • কোযযিম শুরু করোর অরগ, ংলগ্রণকোরীরের একটি শনশেযয ধ্যোরনর যলরন শনরেযল 

প্রেোন করুন যোরত তোরো গশভর চিগুশ যভরে বোধ্ো যেয় এমন কময বো ধ্োরণোগুশর 

শপছরন বস্থোন কররত পোরর। (য়োকয লীট 5.6 এ) 

• তোরপরর, তোরের বুন যয তোরো কীভোরব শজশবশভরত যুদ্ধ কররত পোরর এবং তোরের 

ম্পরকয  অরোচনো কররত পোরর। ংলগ্রণকোরীরের আশতমরধ্য তোরের শকছু ম্পন্ন রয়রছ 

শকনো তো অরোচনো। 
• য়োকয লীটগুশ 5.6-শব যলয়োর করুন এবং ংলীেোররের শনরজরেররক পূরণ করোর জনয 
শকছু ময় শনরত বুন। 
• ংলগ্রণকোরীরো তোরের কময পশরকল্পনো নযরের োরথ ভোগ করর অমন্ত্রণ জোনোন 

এবং তোরের োরথ যযোগোরযোগ করুন। 
• শে শংতোর শবরুরদ্ধ বযবস্থো শনরত শকছু ঈেোরণ প্রেোন করর ংশক্ষপ্ত করুন। 
প্রশতটি বযশক্ত তোরের বোস্তবোয়ন শকভোরব ম্পরকয  কথো বরত তোরের পশরকল্পনো বর 

শকছু ময় পরর নুমশত শেন: 

োমোশজক শমশডয়ো বযবোর করুন 

প্রশতরবেন 

শমশডয়ো শটোররট এবং মোরোচনোমূক রত রব 

যক্সেম / যোরমোরফোশবক এবং েোন্পরফোশবক ভোো শবভোজন 

স্তরক্ষপ পবযবোর 

িীট োনোোশন থোমোন 

একটি কময পশরকল্পনো রে অো 
1. শংতো মরধ্য শে ভূশমকো স্বীকৃশত 

2. শলকোর যেোোররোপ বন্ধ করুন 

ধ্যরণর ংসৃ্কশত বন্ধ করুন 

4. কশং শংতোগুশ ক করুন এবং তো শক য় নো 
5. শংতো শলকড শনরজরক শনরজরক শলশক্ষত 

6. শে শংতো শনরয় অরোচনো করোর জনয শনরোপে স্থোন জতশর করুন 

7. শনরজরক / অপনোর ধ্োরণো অরোচনো করুন 

8. মরনোমুগ্ধকোরী পুরুরের এবং মশোরের ভূশমকো বন্ধ করুন 

মরন রোখরবন শংতো একটি পছন্দ 

োয়ক রত রব 

যমরয়রো এবং মশোরের জনয ম্পে রচতন থোকুন 

শংতো যল করোর শবরয় নযরের োরথ কথো বুন এবং একজন পরোমলযেোতো ন 
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ম্মশতরত যবোঝো 
• তোযের কোজ করোর জনয কমপরক্ষ একটি কময শখরত বুন এবং এটি োআন আন করুন। 
তোরের কোজ কররত নযরের ক্ষমতোয়ন কররত তোরের প্রকোল কররত শেন 

• তোরেররক তোরের োরথ রোখরত বুন। 
 

civgk© এআ ব জ্ঞোন এবং তথয শজয ত এবং এক বযশক্তর বযশক্তগত বেোন প্রশতফশত করোর 

মরধ্য ংগ্রোম ময়। প্ররতযরকর জনয এটির গভীরভোরব প্রশতফশত করোর জনয যরথয 

ময় শেন। 
এআ কোযযকোপটি গ্রুরপর কোরজর দ্বোরো নুরণ করো যযরত পোরর যোর মরধ্য 
ংলগ্রণকোরীরো একটি কশমঈশনটি কময পশরকল্পনো গরড তুরব। 
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IqvK©mxU  5.6 এ 

 

1. মস্ত ংলগ্রণকোরীরের একটি অন শনরত শজজ্ঞোো। তোরের যচয়োরর যরথোপযুক্তভোরব বরত শনরেযল শেন: যোজো 

যপছরনর, পোরয়  শস্থগুশ, শকছু নো রোখো, নীরবতো যমোবোআ যফোরন, তোরের যপট বো যোরপ শকছু (োত, বযোগ আতযোশে) 

রোরখ নো, যোরত শ্বোরর যকোন বোধ্ো যনআ। 

2. তোরের যচোখ বন্ধ তোরের শজজ্ঞোো 

3. তোরের শ্বো ঈপর মরনোরযোগ শনবদ্ধ ংলগ্রণকোরীরের শনরেযল। এটো পশরবতয ন নো এটি পশরবতয ন কররত বোধ্য নয়। 
এটি শোরব এটি মোনয করো। যের কতটো তোজো বোতো ঢুকরব তো মরনোরযোগ শেন। এটি অমোরের লরীররর শভতরর 

পশরষ্কোর করর এবং প্রস্থোন করর যখন এটি অর প্ররয়োজন য় নো 

4. একটি েঢৃ় ভরয় ভশঈম এবং ছন্দ রে তোরের কল্পনো গোআড; প্রশতটি ংল ("//") নুরণ করর প্রশতফন জনয 
ংলগ্রণকোরীরের শকছু ময় নীরবতো শেন: 

অপশন যেরন অরছন, একো ভ্রমণ কররছন। যেনটি এমন একটি যছোট লর পযযন্ত যপৌাঁছোয় যো অপশন কখন পশরেলযন 

কররন শন। অপশন যেন বন্ধ এবং লররর চোরপোরলর োাঁটোর শনরত শদ্ধোন্ত শনরত। অপশন তোর রোস্তো যনশভরগলন 

পোয়চোশর করো। অপশন বোডী, যস্কোয়োর, বোডীগুশ যেরখন। অপশন এটি অরো, বোয়ুমণ্ড, পোকয , গোছ এবং লর লররর 

চোরপোরল প্রকৃশত যেখুন। // অপনোর চোরপোরল োাঁটো একটি দু্ভত যেোকোন ঈআরেো বন্ধ। এটি একটি প্রোচীন শজশনপরির 

যেোকোন বর মরন রচ্ছ, শকন্তু যখন অপশন কোছোকোশছ তোকোন, অপশন যেখরত পোরবন যয এটিরত বশকছু খুাঁরজ যপরত 

পোররন। মোশক েরজোর কোরছ অর এবং অপনোরক অমন্ত্রন করর। অপশন বুঝরত পোররন যয অপশন যতটো পেরক্ষপ 

শনরয়রছন তো বড রয় যোয়। // অপশন পুররো যেোকোন কোছোকোশছ যোন, অপশন অপনোর মরনোরযোগ যপরত যয শজশন 

পোন এবং প্রলংো করো। // যল পযযন্ত, অপশন শক অপনোর োরথ শনরত চোন চয়ন। // অপশন যেোকোন মোশক যোন 

এবং অপশন শক শনবযোশচত রয়রছ শক শকনরত মূয শজজ্ঞোো। যেোকোন মোশক েয়োশ বরছন যয অপশন রথযর োরথ যো 

পছন্দ করররছন তোর জনয অপশন টোকো শেরত পোররবন নো। অপশন শুধ্ুমোি এটি অপনোর নয শকছু রে এটি শবশনময় 

দ্বোরো এটি যপরত পোররন, নুরূপ মোন। // পরর, অপশন যেন যেলন শফরর। অপনোর যোিো এখন অপনোর যোিো 

চোশরয় যযরত অপনোর জনয রপক্ষো কররছ। অপশন যেনটিরত যোন এবং চরত থোকুন, যখন যছোট লররর শেরক শফরর 

তোকোন, যযরতু েরূত্বটি েলৃয রয় যোয়। 

5. ধ্ীরর ধ্ীরর অপনোর যচোখ খুুন। অপনোর লরীররর ংল প্রোশরত করুন। 
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IqvK©mxU  5.6 মব 

বযশক্তগত কময পশরকল্পনো 

 বযশক্তগত কশমঈশনটি মোজ 

অশম শক কররত পোশর?  

 

1। 
 

2। 
 

3। 
 

  

অশম কখন শুরু কররত 

পোশর? 

 

   

যক অমোরক োোযয কররত 

পোররন? 

অমোর কী েরকোর? (মথযন, 

ম্পে, শমশডয়ো, ...) 
 

   

 

 

 

 

 

 



55 
 

মূযা়েন রঞ্জাম 

একটি মূযোয়ন চোোরনোর ঈরেলযটি কতটুকু যলন এবং প্রশলক্ষণ ফ এবং কোযযকরী রয়রছ যটি পশরমোপ কররত 

য়। এটি ংলগ্রণকোরীরের কোছ যথরক ন্তুশয মোিো শবরবচনো করর। 

অপশন েটুি ঐশচ্ছক মূযোয়ন লীট পোরবন। এক প্রশতটি যলরনর পরর বযবোর করো যযরত পোরর, এবং নয একটি 

প্রশলক্ষরণর যলর বযবোর করো যযরত পোরর। তোরো মূযোয়ন গোআড বযবোর করো ঈশচত, তরব প্রশতটি প্রশলক্ষক তোরের 

প্রশলক্ষরণর প্রবো তোরের শভরযোশজত করোর শনজস্ব ঈপোয় পোরবন। শবকল্পভোরব, অপশন ংলগ্রণকোরীরের কোছ যথরক 

প্রশতশিয়ো যপরত শবশভন্ন যকৌল রে একটি োমশগ্রক ছশব প্রেোন কোযযিম ফোফ মূযোয়ন কররত পোররন: 

ংমিপ্তবৃমি 

অরগর শেন এবং কী োশনযং পরয়ন্টগুশর শবয়বস্তু দ্রুত ংশক্ষপ্তোর প্রেোরনর জনয ংলগ্রণকোরীরের একটি গ্রুপ 

বরোে করুন। থবো যকবমোি পূণযোেভোরব এটি ভোো এবং ংলগ্রণকোরীরের কোছ যথরক প্রশতশিয়োগুশ পোন। 

মূযা়েন কমমটি 

মূযোয়ন কশমটির যস্বচ্ছোরবকরক প্রশতশেন েআু বো শতনজন ংলগ্রণকোরীরক শজজ্ঞোো করুন। 

তোরের কোজ  শকভোরব নযোনয কোজকময ম্পরকয  প্রশতশিয়ো যপরত শেন শেন নযোনয ংলগ্রণকোরীরের োরথ যব 

স্পলয করো য়। তোরো অবৃত শবয়বস্তু পযযোপ্ততো প্রশতশিয়ো, বযবোর পদ্ধশতর যথোযথতো, বরোে ময়কো পযযোপ্ততো, 

যোেঅঈট এবং নযোনয ংস্থোর বযবোর এবং নয যকোন মযো গুরুত্বপূণয মরন করো ঈশচত। এআ কশমটি একটি 

প্রশতরবেন জতশর করর এবং পররর শেন কোর এটি প্রথম শজশনটি ঈপস্থোপন করর। 

মমতমা মবাডয  

যকোন যবোরডয  ংলগ্রণকোরীরো মূ্পণয যকোরযর ময় প্রশলক্ষরণর যযরকোরনো শেক যথরক তোরের নুভূশত যপোে কররত 

পোররবন। এটি শবরে বো পরর প্রশতশিয়ো জোনোরত রব তো যেখরত যবোরডয  নজরেোশর রোখোর জনয োয়তোর ভূশমকো। 
যমরমো যবোরডয র মযো প্রশতশেন কোর যেখো যোয় এবং প্রশতশিয়ো জোনোয়। 

প্রশ্নাবী 

শেরনর কোযযম্পোেরনর প্রশতশিয়োয় শকছু প্রশ্ন জতশর করর যো ংগ্র  শবরেণ করো রব। 
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যলরনর নোম:  

তোশরখ: 

 

মূযা়েন 

 

      

প্রশলক্ষরণর ময় শনম্নশশখত নুভূশতগুশর মরধ্য অপনোর নুভূশতটি নুগ্র করর বৃত্তচোপ করুন। 

 

 

 

খুশল চযোরঞ্জড ন্তুয  শবয়বস্তু 

শবশিত  তোল শনরজ ঈপরভোগ করো অনশন্দত 

ক্ষমতোলোী   কম লশক্ত শনরুরদ্বগ জশডত 

অগ্রী চোপ নুপ্রোশণত অরয়ল  

   

অপশন ন্তুয শকভোরব শধ্রবলন? শনরম্নোক্ত শববৃশতগুশর োরথ অপনোর স্তরীয় চুশক্ত চয়ন করুন 

statements 

  

 মূ্পণয 
রোজী নো 
ত্তয়ো 

   

মূ্পণয 
রোজী নো 
ত্তয়ো 

এআ শধ্রবলরন/যলন অমোর প্রতযোলো পূরণ  

1 2 3 4 5 

অরোচনো শবয় অকযণীয় শছ 
     

 

শবয়গুশ শনরয় অরোচনো করো রয়রছ যযগুশ অমোর 

জেনশন্দন জীবরনর ম্পরকয  ঈরদ্বরগর শবয় 

 

     

বযবোর পদ্ধশত অমোর প্রবৃশত্ত প্রচোশরত 

 

     

কোযযিমগুশ অমোর োশনযংরক নুপ্রোশণত করররছ 
     

যরথয ময় প্রশতটি কোযযকোপ নুগত শছ 
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অরোচনো করোর জনয যরথয ময় বরোে শছ 

 

     

শিয়োকোপ প্রশতশশপ করো জ 
     

প্রশলক্ষকরো ভো প্রস্তুত শছ 

এআ শধ্রবলরন শিয়ভোরব ংলগ্ররণর এবং শিয়ভোরব 

ধ্োরণোগুশর শভবযশক্তরক ঈত্োশত করো 

 

 

 

     

 
     

     

ন্তত শতনটি জ্ঞোন / েক্ষতো তোশকো / অপশন শক 

শলরখরছন যয অপশন? 

    

  

 

শতশরক্ত মন্তবযগুশ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanks for 

sharing! 
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যল মূযোয়ন 

যলরনর নোম:  

তোশরখ: 

 

মূযা়েন 

 

      

প্রশলক্ষরণর ময় শনম্নশশখত নুভূশতগুশর মরধ্য অপনোর নুভূশতটি নুগ্র করর বৃত্তচোপ করুন। 

 

 

 

খুশল চযোরঞ্জড ন্তুয  শবয়বস্তু 

শবশিত  তোল শনরজ ঈপরভোগ করো অনশন্দত 

ক্ষমতোলোী   কম লশক্ত শনরুরদ্বগ জশডত 

অগ্রী চোপ নুপ্রোশণত অরয়ল  

   

অপশন ন্তুয শকভোরব শধ্রবলন? শনরম্নোক্ত শববৃশতগুশর োরথ অপনোর স্তরীয় চুশক্ত চয়ন করুন 

statements 

  

 মূ্পণয 
রোজী নো 
ত্তয়ো 

   

মূ্পণয 
রোজী নো 
ত্তয়ো 

প্রশলক্ষণ অমোর জনয েরকোরী শছ 

1 2 3 4 5 

প্রশলক্ষণ এর ফর, অশম শে শবয়গুশ নোক্ত কররত 

ক্ষম      

 

প্রশলক্ষণ এর ফর, অশম GBV এর প্ররে শে ংিোন্ত 

শবয়গুশর শবরেণ কররত পোশর 

 

     

প্রশলক্ষরণর ফর, অশম GBV ফমযগুশ নোক্ত কররত ক্ষম; 

তোরের কোরণ এবং ফোফ 
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কোযযিমগুশ অমোর োশনযংরক নুপ্রোশণত করররছ 
     

প্রশলক্ষরণর ফস্বরূপ, অশম একটি মোজরক GBV যথরক মুক্ত 

করোর জনয নযরের োরথ কোজ কররত ক্ষম      

শবয়বস্তু যরথয এবং েরকোরী শছ 

 
     

প্রশলক্ষণ পদ্ধশতটি যথোযথ শছ 

 
     

প্রশলক্ষণ ে ভো প্রস্তুত এবং তোরের যলন ভো পশরকশল্পত 

ময় জনয বরোে ময় ঈপযুক্ত শছ 
     

প্রশলক্ষণ ময় ঈপোেোন ঈপযুক্ত শছ 

 
     

নয ংলগ্রণকোরীরের রে শভজ্ঞতো এবং শমথশিয় 

শবশনময় করোর ুরযোগ োয়ক শছ      

     

ন্তত শতনটি জ্ঞোন / েক্ষতো তোশকো / অপশন শক 

শলরখরছন যয অপশন? 

    

  

 

শতশরক্ত মন্তবযগুশ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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