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মুখবন্ধ   
বততমাযে তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি (Information and Communication Technology-

ICT) মানুযের জীবে ধারযণর পদ্ধশতযে বদযল শদযয়যে - জীবেযে েযরযে সহজ ও আেন্দময়। 

শিক্ষাযক্ষযেও তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি য াগ েযরযে েতুে মাো। য াগায াগ ও শবযোদযের সেল 

মাধ্যম জয় েযর তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি আজ স্থাে েযর শেযয়যে িহযরর আধুশেে শবদ্যালয় যেযে 

গ্রাযমর শবদ্যালযয়র যোট্ট যেণীেযক্ষও। যেশণেযক্ষ মাশিশমশিয়া েযেযের ব্যবহার শিখে-যিখাযো 

ো তক্রমযে েযর তুযলযে সহজ, আেন্দময় ও অশধে ো তের। পাঠ সংশিষ্ট েশব, শিশিও, এশেযমিে, 

অশিও ইতযাশদ ব্যবহাযর ফযল শিক্ষােীরা েঠিে শবেয় সহযজ বুঝযত পারযে এবং তাযদর শিন্তার 

যক্ষযে উদ্দীপো সৃশষ্ট েযরযে। য যহতু যেণীেযক্ষ শিখে-যিখাযো ো তক্রযমর বাস্তবায়যের জন্য 

শিক্ষে দাশয়ত্ববাে, তাই শিক্ষেযে জােযত হযব শেিাযব যেণীেযক্ষ তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি 

ব্যবহাযরর মাধ্যযম শিখে-যিখাযো ো তক্রযমর গুণগত মাে বৃশদ্ধ েরা  ায়। যস শদযে লক্ষয যরযখই 

‘শিক্ষায় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি’ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি ততশর েরা হযয়ছিল। এতে যেণীেযক্ষ তথ্য 

ও য াগায াগ প্রযুশি ব্যবহাযরর সুফলসমূহ এবং শেিাযব তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি ো তেরিাযব 

ব্যবহার েরা  ায় তার উপর গুরুত্ব যদওয়া হতেছিল।  
 

এই ম্যানুোতলর প্রথম সংস্করণ প্রকাতের পর ইতোমতে অতেক সমে অছেবাছহে হতেতি এবং এ 

সমতে ছেক্ষা ছিন্তা এবং ছেক্ষাে েথ্য ও য াগাত াগ প্রযুছি ব্যবহাতর ছবছিন্ন গুরুত্বপূণ ণ পছরবেণে সূছিে 

হযেতি। এসব পছরবেণে ছবতবিোে যেো প্রযয়াজে। ছবতেষ কতর ছেক্ষা গুণগে মাতোন্নেতে যেকসই 

উন্নেে লক্ষযমাত্রা (SDG 2030) এর লক্ষয ও সূিেসমূহ শবযবিোয় অতযাবশ্যে। এসশিশজ সূিে 

4.c যত শিক্ষে ও শিক্ষে প্রশিক্ষেযদর যপিাগত দক্ষতার উন্নয়ে এবং এই উযদ্দযশ্য শিক্ষা ও 

প্রশিক্ষণ ো তক্রযম তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি ব্যবহাযরর ওপর গুরুত্বাযরাপ েরা হযয়যে। এেইিাযব 

এসশিশজ সূিে ৪.১.১ এ শিক্ষােীযদর ন্যযেতম পঠে ও গাশণশতে দক্ষতা অজতে শেশিত েরার ওপর 

গুরুত্ব যদয়া হযয়যে। এমতাবস্থায় পশরবশততত িাশহদার আযলাযে ম্যানুয়ালটি পশরমাজতে অপশরহা ত হযয় 

পযে এবং এই প্রযয়াজেীয়তা অনুিব েযর প্রােশমে শিক্ষা অশধদপ্তর ও প্রধােমন্ত্রীর ো তালযয়র 

এটুআই যপ্রাগ্রাযমর েম তেততাযদর পারস্পশরে আযলািোর শিশিযত ম্যানুয়াল পশরমাজতযের শসদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়। 
 

প্রােশমে শিক্ষা সংশিষ্ট শিক্ষে, শপটিআই ইন্সট্রাক্টর, ইউআরশস ইন্সট্রাক্টর, উপযজলা শিক্ষা অশফসার, 

গযবেণা েম তেততাসহ উর্ধ্ততে েম তেততাযদর সমন্বযয় আযয়াশজত েম তিালার মাধ্যযম ম্যানুয়াল 

পশরমাজতযের লযক্ষয প্রশিক্ষণ িাশহদা শেরূপে েরা হয় ও পরবতীযত যস আযলাযে ম্যানুয়ালটি 

পশরমাজতে েরা হয়। পশরমাশজতত ম্যানুয়াযল পশরবশততত িাশহদার পািাপশি এর শবেয়বস্তু য ে 

প্রােশমে শিক্ষা সংশিষ্ট হয় যসশদযে লক্ষয রাখা হযয়যে। ম্যানুয়াযল মাশিশমশিয়া েেযেে ততশরর 

জন্য প্রযয়াজেীয় দক্ষতাসহ শিক্ষেযদর যপিাগত দক্ষতা উন্নয়যে সহায়ে টিিাস ত যেেওয়াশেতং প্লােফম ত, 

অেলাইে লাশে তং প্লােফম ত, শরযসাস ত যিয়াশরং ও োস্টমাইযজিে দক্ষতা, পঠে দক্ষতার উন্নয়যে 

সহায়ে পঠে উপেরণ উন্নয়ে ইতযাশদ শবেয় অন্তর্ভ তি হযয়যে।  
 

ম্যানুয়ালটি পশরমাজতযে শবশিন্ন প্রশতষ্ঠাযের তেছর প্রছেক্ষণ উপকরণ ও ম্যানুোল ছবতবিোে যেো 

হতেতি। োিাড়া ছবছিন্ন ব্যছি ও প্রছেষ্ঠাতের পরামে ণ ও সহত াছগো কতরতিে। ম্যানুোল পছরমার্ণতের 

সাতথ সংছিষ্ট সকতলর প্রছে আন্তছরক কৃেজ্ঞো প্রকাে করছি।  
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প্রশিক্ষযণর লক্ষয ও উযদ্দশ্য (Aim and Objectives of the Training)  

এই প্রশিক্ষণ যোযস তর লক্ষয হযে যদযির প্রােশমে শিক্ষাস্তযরর যেণীেযক্ষ তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি 

(ICT) ব্যবহাযরর মাধ্যযম শিখে-যিখাযো প্রশক্রয়ার উন্নয়ে তো শিক্ষার গুণগত মাে বৃশদ্ধ েরা। যসই 

সাযে শিক্ষেযদর যপিাগত উন্নয়যে সহায়তা েরা। এজন্য শেম্নশলশখত উযদ্দশ্যগুযলা শিশিত েরা 

হযয়যে-  

 শিক্ষায় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি ব্যবহাযরর মাধ্যযম শিখে-যিখাযো পদ্ধশতর উন্নয়ে 

সম্পযেত শিক্ষেযদর সম্যে ধারণা প্রদাে েরা 

 যেণীেযক্ষ ব্যবহাযরর উপয াগী েযর শেছু সহজ তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশিশিশিে উপেরণ 

(ICT উপেরণ) ততশর ও ব্যবহাযর প্রযয়াজেীয় দক্ষতা অজতযে সক্ষম েযর যতালা 

 যেণীেযক্ষ তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি ব্যবহাযরর ইশতবািে মােশসেতা ততশরযত সহায়তা 

েরা 

 ছেশুতের পঠে েক্ষোর উন্নেতে সহােক পঠে উপকরণ উন্নেতে সক্ষম কতর যোলা 

 ছেক্ষকতের যপোগে েক্ষো উন্নেতে অেলাইে যেেওোকণ ও অেলাইে লাছে ণং প্লােফতম ণর 

ব্যবহাতর সহােো করা। 

 
লক্ষযদল (Target Group) 

এই প্রশিক্ষণ যোস তটি বাংলাযদযির প্রাথশমে শিক্ষাস্তযরর শেযবশদতপ্রাণ শিক্ষেযদর জন্য ততশর েরা 

হযয়যে  ারা যেণীেযক্ষ তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি ব্যবহাযরর মাধ্যযম শিখে-যিখাযো প্রশক্রয়ার উন্নয়ে 

তো শিক্ষার গুণগত মাযোন্নয়যে ো তেরী র্ভশমো রাখযবে। 

 
পদ্ধশত (Methodology) 

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand." 
(Lao Tsu, Chinese Philosopher, 6th Century B.C.) 

গযবেণায় যদখা  ায়, শুধুমাে যিাো বা যোে শেছু পোর মাধ্যযম মানুে  তটুকু যিযখ তার যিযয় 

ো তেরিাযব অযেে যবশি যিযখ যোে শেছু দলীয় আযলািো, পরীক্ষণ, হাযত-েলযম োজ েরার 

মাধ্যযম। তাই এই প্রশিক্ষণ যোযস ত মূলতঃ অনুিীলে ও অংিগ্রহণমূলে ো তাবলীর মাধ্যযম জ্ঞাে, 

দক্ষতা এবং মােশসেতা উন্নয়যের উপর গুরুত্ব যদওয়া হযয়যে। প্রশিক্ষণ ো তক্রযম শবশিন্ন ধরযের তথ্য 

আেে তণীয়িাযব উপস্থাপো (Presentation), প্রশ্ন-উির (Question-answer), মুিশিন্তার ঝে 

(Brainstorming), দলীয় োজ (Group Work), দলীয় আযলািো (Group Discussion), 

VIPP পদ্ধশত এবং হাযত-েলযম অনুিীলযের (Hands-on exercise) মাধ্যযম শিক্ষেযদর 

প্রযয়াজেীয় জ্ঞাে ও দক্ষতা অজতযে সহায়তা েরা হযয়যে। এোো যেণীেযক্ষ তথ্য ও য াগায াগ 

প্রযুশিশিশিে উপেরণ ততশর এবং ব্যবহাযরর প্রাযয়াশগে জ্ঞাে অজতযের জন্য এখাযে প তাপ্ত শিক্ষণ-

অনুিীলযের (Practice Teaching) ব্যবস্থা রাখা হযয়যে।    
 

এই প্রশিক্ষণ যোযস ত David Kolb-এর Experiential Learning Theory অনু ায়ী তাযদর 

অশিজ্ঞতাযে োযজ লাশগযয় েতুে শবেযয় জ্ঞাে ও দক্ষতা অজতযের শদযে গুরুত্ব যদওয়া হযব। এযক্ষযে 

অংিগ্রহণোরীযদর Concrete experience হযে তাযদর যেণীেযক্ষ পাঠদাে েরার অশিজ্ঞতা; এই 

অশিজ্ঞতার আযলাযে তারা যেণীেযক্ষ ICT’র মাধ্যযম পাঠদাযের শবেয় প তযবক্ষণ (Reflective 

observation) েরযবে; এরপর যেণীেযক্ষ ICT’র মাধ্যযম শেিাযব পাঠদাে েরা  ায়, যসশবেযয় 

এেটি ধারণা (Abstract conceptualization) দাঁে েরাযবে; পরবতীযত Practice teaching 

(Active experimentation)-এর মাধ্যযম এশবেয়টি শিখযবে এবং েতুে অশিজ্ঞতা অজতে 

েরযবে।   
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প্রশিক্ষণ ো তক্রযমর সময় (Duration of Training) 

প্রশিক্ষণ ো তক্রম সফলিাযব যিে েরার জন্য ১২ (বাযরা) শদযের পশরেল্পো েরা হযয়যে। প্রশতশদে ৮ 

ঘণ্টার েম তশদবযস েমপযক্ষ ৬ (েয়) ঘণ্টা যসিে পশরিালোর জন্য এবং বােী ২ (দুই) ঘণ্টা মধ্যাি ও 

িা-শবরশতর জন্য রাখা হযয়যে। প্রযতযে েম তশদবস সোল ৯ োয় শুরু হযয় শবযেল ৫ ো প তন্ত িলযব। 

তযব প্রশিক্ষযণর উযদ্দযশ্যর সাযে সঙ্গশত যরযখ স্থােীয় পশরশস্থশত এবং অংিগ্রহণোরীযদর আগ্রযহর 

প্রশত লক্ষ যরযখ সময় শেছুো পশরবততে েরযত পাযরে। এই ম্যানুয়াযল সুষু্ঠিাযব প্রশিক্ষণ পশরিালোর 

জন্য এেটি  প্রশিক্ষণ  েম তসূশি যদওয়া হযয়যে।   
 

প্রশিক্ষযণ প্রশত ব্যাযি (Batch) অংিগ্রহণোরীর সংখ্যা 

প্রশিক্ষযণ য যহতু এই প্রশিক্ষযণ অযেে অংিগ্রহণমূলে (Participatory) ো তক্রযমর ব্যবস্থা রাখা 

হযয়যে তাই অংিগ্রহণোরীর সংখ্যা  াযত খুব যবশি ো হয় যসশদযে লক্ষ রাখযত হযব। প্রযতযে ব্যাযি 

সব তশেম্ন ২০ জে অংিগ্রহণোরী (প্রছেক্ষতণর র্ন্  ছবদ্যমাে কছিউোতরর সংখ্যা অনুসাতর) োেযল 

িাল ফলাফল পাওয়া  াতব। এযত সেল অংিগ্রহণোরীর যসিেগুযলার শবশিন্ন ো তক্রযম অংিগ্রহণ 

েরার পাোপাছে স্ব স্ব কছিউোতরর প্রতোর্েীে েক্ষো অনুেীলতের সুয াগ োযে। 

অংিগ্রহণোরীযদর েশম্পউোর ব্যবহাযরর পূব ত অশিজ্ঞতা োেযল এই প্রশিক্ষযণ িাল েরযত পারযবে। 

প্রছেক্ষণ যকতে েক্ষো অনুেীলতের সমে প্রছে ২ জযের দযল েশম্পউোর ব্যবহাযর িাল জ্ঞাে ও 

দক্ষতা আযে এরেম ১ জে অংিগ্রহণোরী োেযল িাল হযব। এযত দযলর সদস্যগণ পারস্পাশরে 

সহয াশগতার মাধ্যযম ICT উপেরণ ততশর েরযত সক্ষম হযবে।  
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সহায়তাোরীর র্ভশমো (The role of Facilitator) 

য যোে প্রশিক্ষণ বা েম তিালার সফলতা অযেোংযিই শেি তর েযর সহায়তাোরীর উপযুিিাযব 

প্রশিক্ষণ পশরিালোর উপর। তাই সহায়তাোরীর সশক্রয় র্ভশমো এখাযে শবযিে গুরুত্বপূণ ত। এোরযণ 

প্রশিক্ষণ পশরিালোর জন্য প্রশিক্ষযণর শবেয়বস্ত্ির িালিাযব আয়যি আযে এমে দক্ষ সহায়তাোরী 

শেব তািে েরা উশিৎ। সহায়তাোরীর েশম্পউোযরর প্রাযয়াশগে শদে সম্পযেত িাল দক্ষতা োেযত 

হযব। এোো যেণীেযক্ষ ICT ব্যবহাযরর মাধ্যযম শিখে-যিখাযো প্রশক্রয়াযে শেিাযব আরও ো তের 

েরা  ায়, এসম্পযেত অশিজ্ঞতা োেযত হযব। এই প্রছেক্ষণ ম্যানুোল ও এর কতেেসমূহ এমেিাতব 

যেতিলপ করা হতেতি য ে অংেগ্রহণকারী ছেতর্ই অন্তর্ভ ণি েক্ষোসমূহ অনুেীলে কতর ো অর্ণে 

করতে পাতর। েতব প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও এর অন্তর্ভ ণি কেতেে যেবল েমুোমাে- া সহায়তাোরীযে 

প্রশিক্ষণ পশরিালোর জন্য ধারণা শদযয় োযে। োই প্রযতযেটি যসিেযে সঠিেিাযব পশরিালোর 

মাধ্যযম অংিগ্রহণোরীযদর প্রশিক্ষযণ যকাে সমস্যার সম্মুখীে হতে ছকো এবং োর োৎক্ষছণক 

সমাধাতের মােতম প্রছেক্ষতণর উযদ্দশ্য অজতযে সক্ষম েযর যতালার দাশয়ত্ব সহায়তাোরীর।  
 

প্রশিক্ষণ পশরিালোর পূযব তই সহায়তাোরীর উশিৎ প্রশিক্ষযণর উযদ্দশ্য ও প্রশিক্ষযণর যসিেগুযলার 

প্রশতটি ো তক্রম সম্পযেত িালিাযব অবগত হওয়া এবং যস অনু ায়ী িালিাযব প্রস্ত্িশত গ্রহণ েরা। 

প্রযতযেটি যসিে পশরিালোর জন্য প্রযয়াজেীয় তথ্য, উপেরণ ও পদ্ধশতর উপযুি প্রযয়াগ বাঞ্ছেীয়; 

 াযত েযর অংিগ্রহণোরীগণযে প্রশিক্ষণ যেযে প্রযয়াজেীয় জ্ঞাে ও দক্ষতা অজতযে সহায়তা েরযত 

পাযরে। এই প্রশিক্ষণ পশরিালোর জন্য সহায়ে হযত পাযর এমে শেছু তথ্য এই ম্যানুয়াযল পশরশিষ্ট 

অংযি যদওয়া হযয়যে। সহায়তাোরী যসখাে যেযে প্রযয়াজেীয় ধারণা শেযত পাযরে। এেজে িাল 

সহায়তাোরী শহসাযব শেম্নশলশখত শবেয়গুযলার প্রশত লক্ষ রাখযত পাযরে- 
 

1. শেযজযে এেজে শবযিেজ্ঞ বা দক্ষ প্রশিক্ষে শহসাযব ো যদযখ অংিগ্রহণোরীগণযেও শবযিে 
শবযিে শবেযয় দক্ষ বা শবযিেজ্ঞ শহসাযব যদখুে  ারা এই প্রশিক্ষযণ তাযদর জ্ঞাে ও অশিজ্ঞতা 

শদযয় পরস্পরযে সহায়তা েরযত পাযরে। 

2. যোে শবেয় শুরু েরার সময় ঐশবেয় সম্পযেত অংিগ্রহণোরীযদর পূব ত অশিজ্ঞতা আযে শেো 

তা  ািাই েযর যেওয়া িাল। তাযদর জীবে যেযে অশিজ্ঞতা ও উদাহরণ শেযয় েতুে শবেয় 

শুরু েরযল শিখযের প্রশত অংিগ্রহণোরীযদর বােশত আগ্রহ োযে এবং তারা তাোতাশে 

শিখযত োযেে।   

3. অংিগ্রহণোরীগণ  াযত েযর যোে োজ এবং অনুিীলযের মাধ্যযম অশিজ্ঞতা অজতে েযর 
যিযখ যসশদযে যবশি গুরুত্ব শদে। মুখস্থ েরা, বারবার পো ইতযাশদ পশরহার েরুে। 

4. প্রশিক্ষযণ সেল অংিগ্রহণোরী সমােিাযব শিখযত পাযরে ো। তাই  ারা েম শিখযেে 
তাযদর শদযে প্রযয়াজযে এেটু যবশি সহায়তা েরযল তারাও প্রশিক্ষণ যেযে উপকৃত হযবে।  

5. যসিে এবং যোে শবেয়বস্ত্ি  শদ খুব দীঘ ত বা স্বল্প হয় শেংবা খুব ধীর গশতর বা দ্রুত হয় 
তাহযল অংিগ্রহণোরীগযণর আগ্রযহর প্রশত লক্ষ যরযখ তা পশরবততে েরুে। 

6. সেল অংিগ্রহণোরী  াযত প্রশিক্ষযণর ো তাবলীযত অংিগ্রহণ েযর যসশদযে লক্ষ রাখুে। 
কারণ সকতলর জ্ঞাে ও দক্ষতা অজতযের উপযরই প্রশিক্ষযণর প্রকৃত সফলতা শেি তর েযর।  

7. যসিেগুযলা  াযত এেযেঁযয়শম ো হযয় ওযঠ যসজন্য মাযঝ মযধ্য Game, Puzzle, 

Energizer ইেযাছের মাধ্যযম অংিগ্রহণোরীযদর উৎসাশহত েরার যিষ্টা েরযবে। 

 

সযব তাপশর মযে রাখযবে, অংিগ্রহণোরীগণ তখেই আপোর েো শুেযত আগ্রহী হযবে  খে তারা 

আপোযে পেন্দ েরযত শুরু েরযবে। তাই প্রশিক্ষযণর শুরু যেযেই শেযজযে এেজে  যেষ্ট 

ব্যশিত্ববাে সহায়তাোরী শহসাযব উপস্থাপে েরুে। এযত প্রশিক্ষণ পশরিালো অযেে সহজ হযয় 

উঠযব।   
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ম্যানুয়ালটির ব্যবহার 

1. ম্যানুয়ালটি প্রশিক্ষণ পশরিালোয় সহায়তাোরীযে সাহায্য েরযব। যসজন্য সহায়তাোরীযে 

পূব ত যেযেই ম্যানুয়ালটি িালিাযব পযে শেযয় প্রস্ত্িশত শেযত হযব। 

2. প্রশিক্ষণযে অংিগ্রহণমূলে এবং আেে তণীয় েরার জন্য য সব প্রশক্রয়া এবং শিক্ষণীয় শবেয় 

সশন্নযবশিত েরা হযয়যে সহায়তাোরীযে যসগুযলা পূব ত যেযেই যজযে শেযত হযব। 

3. প্রশতটি যসিে অংিগ্রহণোরীযদর পূব ত অশিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষযণর উযদ্দযশ্যর সাযে 

প্রযয়াজেীয় তযথ্যর সমন্বযয় শবন্যাস েরা হযয়যে। সহায়তাোরী প্রয াজয যক্ষযে 

পশরশস্থশতযিযদ তার শেছুো পশরবততে েযর শেযত পারযবে। 

4. প্রশতটি যসিে উপস্থাপযের জন্য প্রযয়াজেীয় সময় এবং পদ্ধশত উযেখ েরা হযয়যে। সুশবধা 

অনু ায়ী সহায়তাোরী তা য ৌশিেতা সাযপযক্ষ পশরবততে বা পশরবধ তে েরযত পারযবে। 

5. ম্যানুয়াযল তথ্য পশরযবিোর যক্ষযে অংিগ্রহণোরীযদর য াগ্যতা, দক্ষতা ও শিন্তাধারা 

শবযবিো েযর সহায়তাোরী এগুযলার সামঞ্জস্য শবধাে েযর উপস্থাপে েরযত পারযবে। 

 
যসিে পশরিালোর যক্ষযে পালেীয় শদেসমূহ 

1. অংিগ্রহণোরীযদর স্বাগত জাোযো। 
2. কুিলাশদ শবশেময়-সহায়তাোরীর উপর পূণ ত দৃশষ্ট আেে তযণর জন্য যোে িমেপ্রদ গল্প (শবেয় 

সংশিষ্ট), গশণযতর ম্যাশজে যদখাযো য যত পাযর (২/৩ শমশেযে যিে েরযত হযব)। 

3. অংিগ্রহণোরীযদর পূব ত ধারণা  ািাই। 
4. সহজ, সাবলীল ও সুন্দর িাোয় শবেয়বস্ত্ি উপস্থাপে। 
5. আত্মশবশ্বাযসর সাযে যসিে পশরিালো েরা। 

6. অংিগ্রহণোরীযদর মাযঝ আস্থা স্থাপে েরা। 

7. পূব ত পাযঠর সাযে সম্পেত স্থাপে।    

8. শবেয়বস্ত্ি ও অংিগ্রহণোরীযদর প্রকৃশত অনু ায়ী পদ্ধশত শেব তািে।  
9. শিক্ষােী-যেশিে যেণী ো তক্রম পশরিালোর লযক্ষয পশরেল্পো, উপস্থাপে ইতযাশদ শবশিন্ন 

প তাযয় প্রশিক্ষণােীযদর অংিগ্রহযণর সুয াগ প্রদাে।  

10. সহায়তাোরী ও অংিগ্রহণোরী এবং অংিগ্রহণোরী শেযজযদর মযধ্য শমেশিয়ার প তাপ্ত 
সুয াগ সৃশষ্ট েরা।   

11. তধয তর সাযে অংিগ্রহণোরীযদর মতামত যিাো। 
12. অংিগ্রহণোরীযদর এেে োজগুযলা ঘুযর ঘুযর সহায়তা েরা। 

 
প্রশিক্ষযণর জন্য প্রযয়াজেীয় শেছু শবেয় 

1. প্রশিক্ষযণ অংিগ্রহণকৃত প্রযতযে অংিগ্রহণোরীর জন্য অযালাদা েশম্পউোর এবং হাইশস্পি 

ইোরযেে সংয াগ সুশবধা রযয়যে এমে েশম্পউোর ল্যাযব প্রশিক্ষণ ো তক্রম পশরিালো 

েরযত হযব।   

2. যেণীেযক্ষ ICT উপেরণ ব্যবহার, Microteaching ও ব্লুম সফেওয়যার ব্যবহার েযর 

সহায়ে পঠে উপেরণ উন্নয়ে সংক্রান্ত যসিেগুযলাযত ঐ শবেযয় অশিজ্ঞ Resource 

Person-এর উপশস্থশত শেশিত েরযত হযব  ার শিখে-যিখাযো ো তক্রযম তথ্য ও 

য াগায াগ প্রযুশির ব্যবহার ও সহায়ে পঠে উপেরণ উন্নয়ে ও ব্যবহার সম্পযেত িাল 

অশিজ্ঞতা আযে।   

3. প্রশিক্ষণ পশরিালোর জন্য েমপযক্ষ ২ জে সহায়তাোরী রাখযত হযব। 
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Multimedia Content Development Training 
cÖwk¶Y Kvh©µ‡gi mgqmw~P 

 

mgq w`em-01 w`em-02 w`em-03 w`em-04 w`em-05 w`em-06 
09:00-

09:30 

‡iwR‡÷ªkb Av‡Mi w`‡bi Kvh©µ‡gi g~j cÖm½¸‡jvi cybive„wË (Recap) 

9:30-

11:00 

- AskMÖnYKvix‡`i cwiwPwZ 

- ï‡f”Qv wewbgq I cÖwk¶Y      

  †Kv‡m©i cwiwPwZ 

- cÖwk¶Yc~e© g~j¨vqb 

- AskMÖnYKvix‡`i cÖZ¨vkv 

-ডিডিটাল কনটটন্ট   তৈডিি 

িন্য gy³cvV e¨envi K‡i ফাইল 

ফফাল্ডাি তৈডি 

- অভ্র অনুশীলন 

- অভ্র ফন্ট ডিফল্ট কিা  

মুক্তপাঠ অফলাইন ভার্ সন ব্যবহাি কটি 

পাওয়াি পটয়ন্ট ব্যবহাি কটি ইটেি 

ইনর্াট স ও এডিটিং  

-স্ক্রীনশট অনুশীলন    

 

-অিংশগ্রহণকািীটেি োধ্যটে 

আইডর্ট ফপিাগডি ইটন্টটগ্রশটনি 

আটলাটক ডশক্ষা উপকিণ তৈডিি 

পডিকল্পনা প্রণয়ন  

(ডবষয়ডভডিক ফিাড়া/েলগৈ) 

-েলীয়ভাটব এেএর্ 

পাওয়ািপটয়ন্ট এবিং ইন্টািটনট 

ব্যবহাি কটি ডিডিটাল 

কনটটন্ট (১) তৈডি 

(অডিসৈ েক্ষৈাি আটলাটক) 

-মুক্তপাঠ অফলাইন ভার্ সন ব্যবহাি 

কটি অডিও কাটিং, িটয়ডনিং এবিং 

স্লাইটি অডিও যুক্ত কিা অনুশীলন  

 

11:00-

11:30 
ফর্াশ্যাল ফনটওয়াডকসিং (Pv-weiwZ) 

11:30-

1 :00 

-োডল্টডেডিয়া কটন্টটন্টি ধািণা ও 

ব্যবহাি 

 GKwU নমুনা Kb‡U›U cÖ`k©b 

K‡i `ÿZv wPwýZKiY 

 - gy³cvV e¨envi কটি  

ইন্টািটনট পডিডিডৈ ও 

ছডব িাউনটলাি  

 (JPG, GIF, PNG) 

-ডিডিটাল কনটটন্ট তৈডিি িন্য মুক্তপাঠ 

অফলাইন ভার্ সন e¨envi কটি 

এডনটেশটনি অনুশীলন  (Entrance, 

Exit, Emphasis)  

 পডিকল্পনা উপস্থাপন (িলোন)  

 

-েলীয়ভাটব এেএর্ 

পাওয়ািপটয়ন্ট এবিং ইন্টািটনট 

ব্যবহাি কটি ডিডিটাল 

কনটটন্ট (১) তৈডি (িলোন) 

মুক্তপাঠ মুক্তপাঠ অফলাইন ব্যবহাি 

কটি ওটয়বটপি বুক োডকসিং, table 

animation and 

breaking, Math 

Equation.  

1:00-

2:00 

ফর্াশ্যাল ফনটওয়াডকসিং (ga¨vý weiwZ) 

2:00-

3:30 

- cÖ‡qvRbxq mdUIq¨vi I  

gy³cvV Ad jvBb fvm©b weZiY 

- gy³cvV cwiwPwZ, e¨envi  

  (BDwbU wfwËK) Abykxjb  

  (eªvDRvi Avc‡WUKiY) 

 

মুক্তপাঠ ব্যবহাি কটি পাওয়াি 

পটয়ন্ট ফাইল ওটপন, স্লাইি 

আনা, ফর্ভ ও বন্ধ কিা  

- ডপডপট উইটডা পডিডিডৈ  

- স্লাইি র্িংট ািন, ডিিাইন ও 

ফলআউট পডিবৈসন কিা 

-ডিডিটাল কনটটন্ট তৈডিি িন্য gy³cvV 

e¨envi কটি এডনটেশটনি অনুশীলন  

(Motion Path, Triggering) 

-মুক্তপাঠ ব্যবহাি কটি ইন্টািটনট 

ফেটক ডভডিও র্িংগ্রহ 

(Youtube) 

 

-স্লাইটি ডভডিও ডিপ যুক্ত কিা 

-েলীয়ভাটব এেএর্ 

পাওয়ািপটয়ন্ট এবিং ইন্টািটনট 

ব্যবহাি কটি ডিডিটাল 

কনটটন্ট (১) উপস্থাপন 

-মুক্তপাঠ মুক্তপাঠ অফলাইন ভার্ সন 

ব্যবহাি কটি ইটেইল (ডিটেইল) 

ঠিকানা ফ ালা ও ইটেইল পডিডিডৈ  

এিপি পিবৈী ডেটন একট ফফর্বুক 

একাউন্ট খুটল ডনটয় আর্াি িন্য বলা 

হটব। 

3:30-

3:45 
ফর্াশ্যাল ফনটওয়াডকসিং (িা ডবিডৈ) 

3:৪৫-

৪:45 

- wk¶vq AvBwmwU DcKiY  

  e¨env‡ii Rb¨ Kw¤úDUvi   

  cwiwPwZ Ges Gi e¨envi  

 

-ডিডিটাল কনটটন্ট তৈডিি িন্য 

shape, Blending 

অনুশীলন, Table Insert 

ও স্মাট স আট স অনুশীলন  

- ৫ট ডবষটয়ি নমুনা কনটটন্ট প্রেশ সন 

- মুক্তপাঠ ব্যবহাি কটি আইডর্ট ফপিাগডি 

ইটন্টটগ্রশটনি োধ্যটে ডিডিটাল কনটটন্ট 

তৈডিি পডিকল্পনা ও ডবটবিয ডবষয় 

 -মুক্তপাঠ অফলাইন ভার্ সন ব্যবহাি 

কটি ডভডিও কাটিং, িটয়ডনিং ও 

কনভাট স অনুশীলন  

-েলীয়ভাটব এেএর্ 

পাওয়ািপটয়ন্ট এবিং ইন্টািটনট 

ব্যবহাি কটি ডিডিটাল 

কনটটন্ট (১) উপস্থাপন 

-মুক্তপাঠ ব্যবহাি কটি ডশক্ষক বাৈায়ন 

পডিডিডৈ ও র্েস্য হওয়া, 

- লগ ইন ও লগ আউট. পার্ওয়যাি স 

পডিবৈসন ও ফপ্রাফাইল র্ম্পােনা  

4:45-

5:00 

ফর্শন ি যাপ-আপ 
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mgq w`em-07 w`em-08 w`em-09 w`em-10 w`em-11 w`em-12 

09:00-

09:30 

Av‡Mi w`‡bi Kvh©µ‡gi g~j cÖm½¸‡jvi cybive„wË (Recap): পূটব সি ডেটনি (র্বাই ফফর্বুক একাউন্ট খুটলটছ ডকনা ফে া) 

9:30-

11:00 

- মুক্তপাঠ মুক্তপাঠ অফলাইন 

ভার্ সন ব্যবহাি কটি ডশক্ষক 

বাৈায়টনি ব্যবহাি: কনটটন্ট 

ফে া, ফিটিং ফেয়া ও েন্তব্যকিণ 

- কনটটন্ট িাউনটলাি ও ব্লডগিং 

- অিংশগ্রহণকািী কর্তসক তৈডিকৃৈ 

কনটটন্ট উপস্থাপন 

-প্রাপ্ত ডফিব্যাক অনু ায়ী কনটটন্ট 

র্িংটশাধন ও ৈা  ািাইকিণ 

- বই তৈডি প্রডিয়া  

- ডিটকাটিবল বই তৈডি অনুশীলন 

-ফযাডর্টলটিটেি িলোন ডফিব্যাক  

 

 মুক্তপাঠ অনলাইন: 

ফিডিটেশন, লগ-ইন ও লগ-

আউট, পার্ওয়াি স ভুটল ফগটল 

কিণীয়, ফকাটর্ স ফ াগোন ও 

ফকাটর্ সি ডবষয়বস্তু ফে া 

-গুগুল ড্রাইভ ব্যবহাি  

-গুগল ড্রাইভ ইন্সটল  

- গুগল ফে স ও িকুটেন্ট 

 

11:00-

11:30 
ফর্াশ্যাল ফনটওয়াডকসিং (Pv-weiwZ) 

11:30-

1:00 

লটািীি োধ্যটে ডবষয় 

ডনধ সািণপূব সক অিংশগ্রহণকািী 

কর্তসক এককভাটব কনটটন্ট তৈডি  

- অিংশগ্রহণকািী কর্তসক তৈডিকৃৈ 

কনটটন্ট উপস্থাপন 

আডল স ফগ্রি ডিডিিং, র্হায়ক পঠন 

র্ােগ্রী ও ব্লুে র্ফটওয়যাটিি 

ধািনা 

- ফলটভলি বই তৈডি অনুশীলন 

-ফযাডর্টলটিটেি িলোন ডফিব্যাক 

 

মুক্তপাঠ অনলাইন: কুইি ও 

এটর্র্টেন্ট, এর্াইনটেন্ট 

র্াবডেট, ফেইল আোন-প্রোন 

এবিং র্াট সডফটকট োডব ও 

িাউনটলাি কিা 

কডম্পউটাটিি কডৈপয় র্াধািণ 

র্েস্যা ও র্োধান (র্ফটওয়যাি 

িাউনটলাি, ইন্সটল, আনইন্সটল, 

ফশয়াি ইট, ফাইল ডিপ-আনডিপ, 

উইটডাি আপটিট বন্ধ কিা)  

- ডশক্ষামূলক ওটয়বর্াইট পডিডিডৈ 

1:00-

2:00 

ফর্াশ্যাল ফনটওয়াডকসিং (ga¨vý weiwZ) 

2:00-

3:30 

- অিংশগ্রহণকািী কর্তসক 

এককভাটব কনটটন্ট তৈডি 

- অিংশগ্রহণকািী কর্তসক তৈডিকৃৈ 

কনটটন্ট উপস্থাপন 

- র্ফটওয়যাি িাউনটলাি, ইন্সটল 

ও ভাষা পডিবৈসন কিা 

- ডিটকাটিবল বই ফল াি 

নীডৈোলা 

- ডিটকাটিবল বইটয়ি ফটেটেট 

ডিিাইন ও অনুশীলন   

 

- তৈডিকৃৈ বই উপস্থাপন 

- ফর্ভ ও ডপ্রন্ট কিা 

- ব্যবহাি কিা  

 

োডল্টডেডিয়া প্রটিক্টি 

পডিিালনাি ফকৌশল (VGA, 

HDMI, Mini HDMI, 

Display, Driver 

etc) 

- প্রটিক্টি সমস্যা  

-প্রৈযাশা প্রাডপ্ত  

-প্রডশক্ষণ হটৈ প্রাপ্ত ্ান ও েক্ষৈা 

প্রটয়াগ পডিকল্পনা 

- cÖwk¶‡YvËi g~j¨vqb 

 

3:30-

3:45 
ফর্াশ্যাল ফনটওয়াডকসিং (Pv-weiwZ) 

3:৪৫-

৪:45 

- অিংশগ্রহণকািী কর্তসক 

এককভাটব কনটটন্ট তৈডি 

- অিংশগ্রহণকািী কর্তসক তৈডিকৃৈ 

কনটটন্ট উপস্থাপন 

- ফলটভলি বই ফল াি নীডৈোলা 

- ফলটভলি বইটয়ি ফটেটেট 

ডিিাইন ও অনুশীলন   

 

র্ম্পাডেৈ কনটটন্টর্মূহ অিংশগ্রহণকািী 

কর্তসক ডশক্ষক বাৈায়টন আপটলািকিণ, 

কনটটন্ট ডিমুভ কিা, র্েস্য হটৈ 

ইচ্ছুকটেি আেন্ত্রণ পাঠাটনা 

MMC Functional 

ফিশটবাি স অযাপ পডিডিডৈ, 

ইনস্টল ও ব্যবহাি 

 

- mb` weZiYx Abyôvb I mgvcbx 

 

4:45-

5:00 

†mkb i¨vc-Avc 
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প্রশিক্ষণ েম তসূশি 
    

যসিযের সময় োযজর ধরে শবেয়বস্ত্ি 

১ম শদে  যসিে-১ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ পাটি তশসযপিে যরশজযেিে 

০৯ ৩০ - ১০ ০০ পাটি তশসযপিে উযবাধে 

১০ ০০ - ১০ ১৫ পাটি তশসযপিে অংিগ্রহণোরীযদর পশরশিশত 

১০ ১৫ - ১০ ৩০ পাটি তশসযপিে শুযিো শবশেময় ও প্রশিক্ষণ যোস ত পশরশিশত 

১০ ৩০ - ১০ ৪৫ ইোযরশক্টি পাটি তশসযপিে  প্রশিক্ষণপূব ত মূল্যায়ে 

১০ ৪৫ - ১১ ০০ ইোযরশক্টি পাটি তশসযপিে অংিগ্রহণোরীযদর প্রতযািা 

 যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং িা-শবরশত 

   

  যসিে-২ 

১১ ৩০ - ১২ ০০ পাটি তশসযপিে ও যিয়াশরং মাশিশমশিয়া েযেযের ধারণা, মাশিশমশিয়া 

ক্লাসরুম ও মাছিছমছেো কেতেে ক্লাসরুতম ব্যবহার   

১২ ০০ - ১২ ৩০ পাটি তশসযপিে ও যিয়াশরং মাশিশমশিয়া ক্লাসরুযম শিক্ষােীযদর সশক্রয় রাখা ও 

শিখেফল যলখার যেৌিল  

১২ ৩০ - ১ ০০ পাটি তশসযপিে ও যিয়াশরং এেটি েেযেে ততশরর শবশিন্ন দক্ষতা শিশিতেরণ 

০১ ০০ - ০২ ০০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং মধ্যাি শবরশত 

   
  যসিে-৩ 

০২ ০০ - ০২ ৪৫ ইোযরশক্টি পাটি তশসযপিে এবং 

যিয়াশরং  

প্রযয়াজেীয় সফেওয়যার ও মুিপাঠ অফলাইে িাস তে 

শবতরণ  

০২ ৪৫ - ০৩ ৩০ ইোযরশক্টি পাটি তশসযপিে এবং 

যিয়াশরং 

মুিপাঠ পশরশিশত ও ব্যবহার অনুিীলে (ইউশেে 

শিশিে) 

   

  যসিে-৪ 

০৩ ৪৫ - ০৪ ১০ ইোযরশক্টি পাটি তশসযপিে এবং 

যিয়াশরং  

শিক্ষায় আইশসটি উপেরণ ব্যবহাযরর জন্য 

েশম্পউোর পশরশিশত এবং এর ব্যবহার 

০৪ ১০ - ০৪ ৪৫ ইোযরশক্টি পাটি তশসযপিে এবং 

যিয়াশরং 

অনুিীলে: েশম্পউোর শবেযয় প্রযয়াজেীয় দক্ষতা 

শেশিতেরণ (িলযব) 

০৪ ৪৫ - ০৫ ০০ পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং যসিে র যাপ-আপ ও পরবতী শদযের অশপ তত োজ 

   

২য় শদে  যসিে-৫ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং পূব তবতী শদযের ো তক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার 

পুেরাবৃশি 

০৯ ৩০ - ১০ ৩০ হাযত-েলযম অনুিীলে মুিপাঠ ব্যবহার েযর ফাইল ও যফাল্ডার ততশর 

১০ ৩০ - ১১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে অভ্র অনুিীলে ও অভ্র ফে শিফি েরা  

১১ ০০ - ১১ ৩০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং িা-শবরশত 
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যসিযের সময় োযজর ধরে শবেয়বস্ত্ি 

   

  যসিে-৬ 

১১ ৩০ - ১২ ০০ হাটৈ-কলটে অনুশীলন ইোরযেে পশরশিশত এবং শিক্ষায় এর ব্যবহার (েশব 

ও তথ্য যখাঁজার শেয়ম) 

১২ ০০ - ০১ ০০ পাট সডর্টপশন এবিং ফশয়াডিিং ইোরযেে অনুিীলে 

০১ ০০ - ০২ ০০ ফর্াশ্যাল ফনটওয়াডকসিং মধাি শবরশত 

   

  যসিে-৭ 

০২ ০০ - ০২ ৩০ হাটৈ-কলটে অনুশীলন মুক্তপাঠ ব্যবহাি কটি পাওয়াি পটয়ন্ট ফাইল ওটপন, 

স্লাইি আনা, ফর্ভ ও বন্ধ কিা  

০২ ৩০ - ০৩ ০০ হাটৈ-কলটে অনুশীলন ডপডপট উইটডা পডিডিডৈ  

 হাটৈ-কলটে অনুশীলন স্লাইি র্িংট ািন, ডিিাইন ও ফলআউট পডিবৈসন কিা 

   

  যসিে-৮ 

০৩ ৩০ - ০৪ ৪৫ হাটৈ-কলটে অনুশীলন ডিডিটাল কনটটন্ট তৈডিি িন্য shape, 

Blending অনুশীলন, Table Insert ও 

স্মাট স আট স অনুশীলন 

০৪ ৪৫ - ০৫ ০০ পাট সডর্টপশন এবিং ফশয়াডিিং যসিে র যাপ-আপ ও পরবতী শদযের অশপ তত োজ  

   

৩য় শদে  যসিে-৯ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ পাট সডর্টপশন এবিং ফশয়াডিিং আযগর শদযের ো তক্রযমর সম্পযেত মতামত গ্রহণ 

০৯ ৩০ - ১১ ০০ হাটৈ-কলটে অনুশীলন মুক্তপাঠ অফলাইন ভার্ সন ব্যবহাি কটি পাওয়াি 

পটয়ন্ট ব্যবহাি কটি ইটেি ইনর্াট স ও এডিটিং, 

ডস্ক্রনশট অনুশীলন  

১১ ০০ - ১১ ৩০ ফর্াশ্যাল ফনটওয়াডকসিং িা-শবরশত 

  
 

  যসিে-১০ 

১১ ৩০ - ০১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে ডিডিটাল কনটটন্ট তৈডিি িন্য মুক্তপাঠ অফলাইন 

ভার্ সন ব্যবহাি কটি Entrance, Exit, 

Emphasis এডনটেশটনি অনুশীলন  

০১ ০০ - ০২ ০০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং মধ্যাি শবরশত 

   

  যসিে-১১ 

০২ ০০ - ০২ ৪৫ হাযত-েলযম অনুিীলে ডিডিটাল কনটটন্ট তৈডিি িন্য মুক্তপাঠ কটি 

Motion Path এডনটেশটনি অনুশীলন  

০২ ৪৫ - ০৩ ৩০ পাটি তশসযপিে এবং  যিয়াশরং ডিডিটাল কনটটন্ট তৈডিি িন্য মুক্তপাঠ কটি 

Triggering এডনটেশটনি অনুশীলন 
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যসিযের সময় োযজর ধরে শবেয়বস্ত্ি 

  যসিে-১২ 

০৩ ৩০ - ০৪ ৪৫ পাটি তশসযপিে এবং  যিয়াশরং - ৫ট ডবষটয়ি নমুনা কনটটন্ট প্রেশ সন 

- মুক্তপাঠ ব্যবহাি কটি আইডর্ট ফপিাগডি 

ইটন্টটগ্রশটনি োধ্যটে ডিডিটাল কনটটন্ট তৈডিি 

পডিকল্পনা ও ডবটবিয ডবষয় 

০৪ ৪৫ - ০৫ ০০  পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং যসিে র যাপ-আপ ও পরবতী শদযের অশপ তত োজ 

   

৪ে ত শদে  যসিে-১৩ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ ইোযরশক্টি যপ্রযজযেিে এবং 

যিয়াশরং 

আযগর শদযের ো তক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার 

পুেরাবৃশি 

০৯ ৩০ - ১১ ০০ ডবষয়ডভডিক ফিাড়া/েলগৈ অিংশগ্রহণকািীটেি োধ্যটে আইডর্ট ফপিাগডি 

ইটন্টটগ্রশটনি আটলাটক ডশক্ষা উপকিণ তৈডিি 

পডিকল্পনা প্রণয়ন 

১১ ০০ - ১১ ৩০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং িা-শবরশত 

   

  যসিে-১৪ 

১১ ৩০ - ১ ০০ পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং দলীয় োযজর পশরেল্পো উপস্থাপে (সম্পূণ ত) 

০১ ০০ - ০২ ০০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং মধ্যাি-শবরশত 

   

  যসিে-১৫ 

০২ ০০ - ০২ ৫০ হাযত-েলযম অনুিীলে মুক্তপাঠ ব্যবহাি কটি ইন্টািটনট ফেটক ডভডিও 

র্িংগ্রহ (Youtube) 

০২ ৫০ - ০৩ ৩০ হাযত-েলযম অনুিীলে স্লাইটি ডভডিও ডিপ যুক্ত কিা 

   

  যসিে-১৬ 

০৩ ৩০ - ০৪ ৪৫ হাযত-েলযম অনুিীলে মুক্তপাঠ অফলাইন ভার্ সন ব্যবহাি কটি ডভডিও 

কাটিং, িটয়ডনিং ও কনভাট স অনুশীলন 

০৪ ৪৫ - ০৫ ০০  পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং যসিে র যাপ-আপ ও পরবতী শদযের অশপ তত োজ 

   

৫ম শদে  যসিে-১৭ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ পাটি তশসযপিে এবং হাযত-

েলযম অনুিীলে 

আযগর শদযের ো তক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার 

পুেরাবৃশি 

০৯ ৩০ - ১১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে  অশজতত দক্ষতার আযলাযে দলীয়িাযব শিশজোল 

েেযেে ততশর (িলযব) 

১১ ০০ - ১১ ৩০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং িা-শবরশত 

   

  যসিে-১৮ 

১১ ৩০ - ০১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে  

 

অশজতত দক্ষতার আযলাযে দলীয়িাযব শিশজোল 

েেযেে ততশর (সম্পূণ ত)  
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০১ ০০ - ০২ ০০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং মধ্যাি শবরশত 

   

  যসিে-১৯ 

০২ ০০ - ০৩ ৩০ হাযত-েলযম অনুিীলে  দলীয়িাযব ততশর শিশজোল েেযেে উপস্থাপে 

(িলযব) 

   

  যসিে-২০ 

০৩ ৩০ - ০৪ ৪৫ হাযত-েলযম অনুিীলে দলীয়িাযব ততশর শিশজোল েেযেে উপস্থাপে 

(সম্পূণ ত) 

০৪ ৪৫ - ০৫ ০০  পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং যসিে র যাপ-আপ ও পরবতী শদযের অশপ তত োজ 

   

৬ষ্ঠ শদে  যসিে-২১ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ পাটি তশসযপিে এবং হাযত-

েলযম অনুিীলে 

আযগর শদযের ো তক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার 

পুেরাবৃশি 

০৯ ৩০ - ১১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে  মুক্তপাঠ অফলাইন ভার্ সন ব্যবহাি কটি অডিও 

কাটিং, িটয়ডনিং এবিং স্লাইটি অডিও যুক্ত কিা 

অনুশীলন 

১১ ০০ - ১১ ৩০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং িা-শবরশত 

   

  যসিে-২২ 

১১ ৩০ - ০১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে  মুক্তপাঠ মুক্তপাঠ অফলাইন ব্যবহাি কটি ওটয়বটপি 

বুক োডকসিং, table animation and 

breaking, Math Equation. 

০১ ০০ - ০২ ০০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং মধ্যাি শবরশত 

   

  যসিে-২৩ 

০২ ০০ - ০৩ ২০ হাযত-েলযম অনুিীলে মুক্তপাঠ মুক্তপাঠ অফলাইন ভার্ সন ব্যবহাি কটি 

ইটেইল (ডিটেইল) ঠিকানা ফ ালা ও ইটেইল 

পডিডিডৈ  

০৩ ২০ - ০৩ ৩০ যিয়াশরং পিবৈী ডেন ফফর্বুক একাউন্ট খুটল ডনটয় আর্াি 

িন্য ডনটে সশনা  

   

  যসিে-২৪ 

০৩ ৩০ - ০৪ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে মুক্তপাঠ ব্যবহাি কটি ডশক্ষক বাৈায়ন পডিডিডৈ ও 

র্েস্য হওয়া, 

০৪ ০০ - ০৪ ৪৫ হাযত-েলযম অনুিীলে মুক্তপাঠ ব্যবহাি কটি ডশক্ষক বাৈায়টন লগ ইন ও 

লগ আউট. পার্ওয়যাি স পডিবৈসন ও ফপ্রাফাইল 

র্ম্পােনা 

০৪ ৪৫ - ০৫ ০০  পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং যসিে র যাপ-আপ ও পরবতী শদযের অশপ তত োজ 
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৭ম শদে  যসিে-২৫ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ পাটি তশসযপিে এবং হাযত-

েলযম অনুিীলে 

আযগর শদযের ো তক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার 

পুেরাবৃশি 

০৯ ৩০ - ১০ ১৫ হাযত-েলযম অনুিীলে মুক্তপাঠ মুক্তপাঠ অফলাইন ভার্ সন ব্যবহাি কটি 

ডশক্ষক বাৈায়টনি কনটটন্ট ফে া, ফিটিং ফেয়া ও 

েন্তব্যকিণ 

১০ ১৫ - ১১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে মুক্তপাঠ মুক্তপাঠ অফলাইন ভার্ সন ব্যবহাি কটি 

ডশক্ষক বাৈায়টনি কনটটন্ট িাউনটলাি ও ব্লডগিং 

১১ ০০ - ১১ ৩০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং িা-শবরশত 

   

  যসিে-২৬ 

১১ ৩০ - ১১ ৪৫ পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং লটািীি োধ্যটে কন্টেন্টের ডবষয় ডনধ সািণ 

১১ ৪৫ - ০১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে ডনধ সাডিৈ ডবষয় অনু ায়ী অিংশগ্রহণকািী কর্তসক 

এককভাটব কনটটন্ট তৈডি 

০১ ০০ - ০২ ০০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং মধ্যাি শবরশত 

   

  যসিে-২৭ 

০২ ০০ - ০৩ ৩০ হাযত-েলযম অনুিীলে ডনধ সাডিৈ ডবষয় অনু ায়ী অিংশগ্রহণকািী কর্তসক 

এককভাটব কনটটন্ট তৈডি 

 
  

  যসিে-২৮ 

০৩ ৩০ - ০৪ ৪৫ হাযত-েলযম অনুিীলে ডনধ সাডিৈ ডবষয় অনু ায়ী অিংশগ্রহণকািী কর্তসক 

এককভাটব কনটটন্ট তৈডি 

০৪ ৪৫ - ০৫ ০০  পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং যসিে র যাপ-আপ ও পরবতী শদযের অশপ তত োজ 

   

৮ম শদে  যসিে-২৯ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ পাটি তশসযপিে এবং হাযত-

েলযম অনুিীলে 

আযগর শদযের ো তক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার 

পুেরাবৃশি 

০৯ ৩০ - ১১ ০০ পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং অিংশগ্রহণকািী কর্তসক তৈডিকৃৈ কনটটন্ট উপস্থাপন 

১১ ০০ - ১১ ৩০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং িা-শবরশত 

   

  যসিে-৩০ 

১১ ৩০ - ০১ ০০ পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং অিংশগ্রহণকািী কর্তসক তৈডিকৃৈ কনটটন্ট উপস্থাপন 

০১ ০০ - ০২ ০০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং মধ্যাি শবরশত 

   

  যসিে-৩১ 

০২ ০০ - ০৩ ৩০ পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং অিংশগ্রহণকািী কর্তসক তৈডিকৃৈ কনটটন্ট উপস্থাপন 

  যসিে-৩২ 
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যসিযের সময় োযজর ধরে শবেয়বস্ত্ি 

০৩ ৩০ - ০৪ ৪৫ পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং অিংশগ্রহণকািী কর্তসক তৈডিকৃৈ কনটটন্ট উপস্থাপন 

০৪ ৪৫ - ০৫ ০০  পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং যসিে র যাপ-আপ ও পরবতী শদযের অশপ তত োজ 

৯ম শদে  যসিে-৩৩ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ পাটি তশসযপিে এবং হাযত-

েলযম অনুিীলে 

আযগর শদযের ো তক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার 

পুেরাবৃশি 

০৯ ৩০ - ১১ ০০ হাযত-েলযম োজ এবং 

যিয়াশরং 

প্রাপ্ত ডফিব্যাক অনু ায়ী কনটটন্ট র্িংটশাধন ও ৈা 

 ািাইকিণ 

১১ ০০ - ১১ ৩০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং িা-শবরশত 

   

  যসিে-৩৪ 

১১ ৩০ - ০১ ০০ পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং আডল স ফগ্রি ডিডিিং, র্হায়ক পঠন র্ােগ্রী ও ব্লুে 

র্ফটওয়যাটিি ধািনা 

০১ ০০ - ০২ ০০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং মধ্যাি শবরশত 

   

  যসিে-৩৫ 

০২ ০০ - ০২ ৩০ হাযত-েলযম অনুিীলে র্ফটওয়যাি িাউনটলাি, ইন্সটল ও ভাষা পডিবৈসন 

কিা 

  

০২ ৩০ - ০৩ ৩০ হাযত-েলযম অনুিীলে - ডিটকাটিবল বই ফল াি নীডৈোলা 

- ডিটকাটিবল বইটয়ি ফটেটেট ডিিাইন ও অনুশীলন   

   

  যসিে-৩৬ 

০৩ ৩০ - ০৪ ৪৫ হাযত-েলযম অনুিীলে - ফলটভলি বই ফল াি নীডৈোলা  

- ফলটভলি বইটয়ি ফটেটেট ডিিাইন ও অনুশীলন   

০৪ ৪৫ - ০৫ ০০  পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং যসিে র যাপ-আপ ও পরবতী শদযের অশপ তত োজ 

   

১০তম শদে  যসিে-৩৭ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ পাটি তশসযপিে  আযগর শদযের ো তক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার 

পুেরাবৃশি 

০৯ ৩০ - ১১ ০০ যিয়াশরং এবং হাযত-েলযম 

অনুিীলে  

- বই তৈডি প্রডিয়া  

- ডিটকাটিবল বই তৈডি অনুশীলন 

১১ ০০ - ১১ ৩০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং িা-শবরশত 

   

  যসিে-৩৮ 

১১ ৩০ - ০১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে ফলটভলি বই তৈডি অনুশীলন 

০১ ০০ - ০২ ০০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং মধ্যাি শবরশত 

   

  যসিে-৩৯ 

০২ ০০ – ০৩ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে তৈডিকৃৈ বই উপস্থাপন  



__________________________________________________________________ 
শিক্ষায় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি: প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল XIV 
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০৩ ০০ – ০৩ ৩০ হাযত-েলযম অনুিীলে - ফর্ভ ও ডপ্রন্ট কিা 

- ব্যবহাি কিা 

   

  যসিে-৪০ 

০৩ ৩০ - ০৪ ৩০ হাযত-েলযম অনুিীলে শিক্ষেযদর ততশরকৃত েেযেেসমূহ শিক্ষেযদর বারা 

ব্লযগ আপযলািেরণ ও কনটটন্ট ডিমুভ কিা 

০৪ ৩০ - ০৪ ৪৫ হাযত-েলযম অনুিীলে র্েস্য হটৈ ইচ্ছুকটেি আেন্ত্রণ পাঠাটনা 

০৪ ৪৫ - ০৫ ০০  পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং যসিে র যাপ-আপ ও পরবতী শদযের অশপ তত োজ 

   

১১তম শদে  যসিে-৪১ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ পাটি তশসযপিে এবং হাযত-

েলযম অনুিীলে 

আযগর শদযের ো তক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার 

পুেরাবৃশি 

০৯ ৩০ - ১০ ১৫ হাযত-েলযম অনুিীলে  মুক্তপাঠ অনলাইন: ফিডিটেশন, লগ-ইন ও লগ-

আউট, পার্ওয়াি স ভুটল ফগটল কিণীয় 

১০ ১৫ - ১১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে  মুক্তপাঠ অনলাইন ফকাটর্ স ফ াগোন ও ফকাটর্ সি 

ডবষয়বস্তু ফে া 

১১ ০০ - ১১ ৩০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং িা-শবরশত 

   

  যসিে-৪২ 

১১ ৩০ - ১২ ১৫ হাযত-েলযম অনুিীলে  মুক্তপাঠ অনলাইন: কুইি ও এটর্র্টেন্ট, এর্াইনটেন্ট 

র্াবডেট 

১২ ১৫ - ০১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে মুক্তপাঠ অনলাইন: ফেইল আোন-প্রোন এবিং 

র্াট সডফটকট োডব ও িাউনটলাি কিা 

০১ ০০ - ০২ ০০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং মধ্যাি শবরশত 

   

  যসিে-৪৩ 

০২ ০০ - ০৩ ১৫ হাযত-েলযম অনুিীলে  োডল্টডেডিয়া প্রটিক্টি পডিিালনাি ফকৌশল (VGA, 

HDMI, Mini HDMI, Display, 

Driver etc) 

০৩ ১৫ - ০৩ ৩০  পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং প্রটিক্টি র্েস্যা 

   

  যসিে-৪৪ 

০৩ ৩০ - ০৪ ৪৫ পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং MMC Functional 

ফিশটবাি স অযাপ পডিডিডৈ, ইনস্টল ও ব্যবহাি 

০৪ ৪৫ - ০৫ ০০  পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং যসিে র যাপ-আপ ও পরবতী শদযের অশপ তত োজ 

   

১২তম শদে  যসিে-৪৫ 

০৯ ০০ - ০৯ ৩০ পাটি তশসযপিে এবং হাযত-

েলযম অনুিীলে 

আযগর শদযের ো তক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার 

পুেরাবৃশি 
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যসিযের সময় োযজর ধরে শবেয়বস্ত্ি 

০৯ ৩০ - ১০ ৩০ হাযত-েলযম অনুিীলে  গুগল ড্রাইি ব্যবহার ও ইন্সেল করা 

১০ ৩০ - ১১ ০০ হাযত-েলযম অনুিীলে  গুগল ফম ণ ও েকুতমে  

১১ ০০ - ১১ ৩০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং িা-শবরশত 

   

  যসিে-৪৬ 

১১ ৩০ - ১২ ৪৫ যিয়াশরং ও হাযত-েলযম 

অনুিীলে 

েশম্পউোযরর শেছু সাধারণ সমস্যা ও সমাধাে  

১২ ৪৫ - ০১ ০০ পাটি তশসযপিে ও যিয়াশরং  শিক্ষামূলে ওযয়বসাইে পশরশিশত 

০১ ০০ - ০২ ০০ যসাশ্যাল যেেওয়াশেতং মধ্যাি শবরশত 

   

  যসিে-৪৭ 

০২ ০০ - ০৩ ০০ যিয়াশরং ও হাযত-েলযম 

অনুিীলে 

প্রশিক্ষযণাির মূল্যায়ে ও প্রতযািা প্রাশপ্ত আযলািো 

০৩ ০০ - ০৩ ৩০ পাটি তশসযপিে ও যিয়াশরং  প্রডশক্ষণ হটৈ প্রাপ্ত ্ান ও েক্ষৈা প্রটয়াগ পডিকল্পনা  

   

  যসিে-৪৮ 

০৩ ৩০ - ০৫ ০০ পাটি তশসযপিে এবং যিয়াশরং সেদ শবতরণী ও সমাপেী অনুষ্ঠাে (যোস ত সমাশপ্ত) 
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ম্যানুয়াল সংগঠে 

ম্যানুয়ালটি যমাে ৪৮টি যসিযের মযধ্য সীমাবদ্ধ যরযখ ১২ শদযে স্বােন্দিাযব উপস্থাপে উপয াগী েযর 

ততশর েরা হযয়যে। প্রশতটি যসিযে শেযির উযেশখত শবেয়সমূযহর সমন্বযয় সম্পন্ন েরা হযয়যে।   

  
শবেয়বস্ত্ি : যসিযের আযলাশিতব্য শবেয় 

 
সময়  : যসিে সম্পন্ন েরার জন্য প্রযয়াজেীয় সময় 

 
উযদ্দশ্য  : যসিে যেযে অংিগ্রহণোরীগণ য  জ্ঞাে ও দক্ষতা অজতে েরযবে 

 
ব্যবহৃত উপেরণ : যসিে পশরিালোর জন্য ব্যবহৃত উপেরণসমূহ  

 
সহায়তাোরীর প্রস্ত্িশত (Facilitator’s Preparation): সহায়তাোরীযে যসিে পশরিালোর 

জন্য পূব ত প্রস্ত্িশত 

 
সহায়তাোরীর জন্য যোে (Facilitator’s Notes): যসিে পশরিালোর জন্য সহায়তাোরীর জন্য 

শবযিে যোে 

  
যসিযের ো তাবলী: যসিে পশরিালো েরার জন্য য  োজগুযলা সম্পন্ন েরযত হযব তার জন্য ধাযপ 

ধাযপ প্রযয়াজেীয় শেযদ তি  

 
যসিে র যাপ-আপ (Wrap-up): শদযের যিে যসিযে এযস আজযের আযলাশিত শবেয়গুযলা শফযর  

যদখা এবং আগামী শদযের পাঠ সম্পযেত ধারণা প্রদাে      
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LIST OF ACRONYMS 
 
A2I   Access to Information Programme  
ICT   Information and Communication Technology 
MMM   Multimedia Materials 
SDG   Sustainable Development Goal 
SRM    Supplementary Reading Material 
UNDP   United Nations Development Programme   
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সূশিপে 
 

শবেয়          পৃষ্ঠা 

মুখবন্ধ             I   

প্রশিক্ষযণর লক্ষয ও উযদ্দশ্য         II  

লক্ষযদল            II   

পদ্ধশত            II   

প্রশিক্ষণ ো তক্রযমর সময়         III 

প্রশিক্ষযণ প্রশত ব্যাযি অংিগ্রহণোরীর সংখ্যা      III 

সহায়তাোরীর র্ভশমো         IV  

ম্যানুয়যালটি ব্যবহার                                                             V 

যসিে পশরিালোর যক্ষযে পালেীয় শদেসমূহ        V 

প্রশিক্ষযণর জন্য প্রযয়াজেীয় শেছু শবেয়        V 

প্রশিক্ষণ ো তক্রযমর সময়সূিী           VI-VII    

প্রশিক্ষণ েম তসূশি         VIII-XIII 

ম্যানুয়াল সংগঠে                 XIV 

LIST OF ACRONYMS       XV 

---------------------------------------------------------  
১ম শদে    

যসিে ১   ০১-০৫ 

যসিে ২   ০৬-০৭ 

যসিে ৩   ০৮-১০ 

যসিে ৪    ১১-১২  

---------------------------------------------------------  
২য় শদে           

যসিে ৪   ১৩-১৪ 

যসিে ৫   ১৫-১৬ 

যসিে ৬   ১৭-১৮ 

যসিে ৮   ১৯-২১  

---------------------------------------------------------  
৩য় শদে 

যসিে ৯   ২২-২৪ 

যসিে ১০   ২৫-২৬ 

যসিে ১১   ২৭-২৮ 

যসিে ১২    ২৯-৩০ 

--------------------------------------------------------- 

৪ে ত শদে  

যসিে ১৩   ৩১-৩২ 

যসিে ১৪        ৩৩ 

যসিে ১৫   ৩৪-৩৫ 
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যসিে ১৬    ৩৬-৩৭ 

--------------------------------------------------------- 

৫ম শদে  

যসিে ১৭-১৮        ৩৮ 

যসিে ১৯   ৩৯-৪০   

যসিে ২০        ৪১ 

--------------------------------------------------------- 

৬ষ্ঠ শদে  

যসিে ২১   ৪২-৪৪ 

যসিে ২২   ৪৫-৪৬ 

যসিে ২৩   ৪৭-৪৮ 

যসিে ২৪   ৪৯-৫০ 

--------------------------------------------------------- 

৭ম শদে 

যসিে ২৫   ৫১-৫২ 

যসিে ২৬, ২৭ ও ২৮   ৫৩-৫৪ 

--------------------------------------------------------- 

৮ম শদে           

যসিে ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২   ৫৫-৫৬ 

--------------------------------------------------------- 

৯ম শদে  

যসিে ৩৩        ৫৭ 

যসিে ৩৪   ৫৮-৫৯ 

যসিে ৩৫   ৬০-৬১ 

যসিে ৩৬   ৬২-৬৩ 

--------------------------------------------------------- 

১০ম শদে 

যসিে ৩৭   ৬৪-৬৫ 

যসিে ৩৮   ৬৬-৬৭ 

যসিে ৩৯   ৬৮-৬৯ 

যসিে ৪০   ৭০-৭১ 

--------------------------------------------------------- 

১১তম শদে 

যসিে ৪১   ৭২-৭৩ 

যসিে ৪২   ৭৪-৭৫ 

যসিে ৪৩   ৭৬-৭৭ 

যসিে ৪৪   ৭৮-৮০ 

--------------------------------------------------------- 

১২তম শদে 

যসিে ৪৫   ৮১-৮২ 
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যসিে ৪৬   ৮৩-৮৪ 

যসিে ৪৭   ৮৫-৮৮ 

যসিে ৪৮   ৮৯-৯১ 

--------------------------------------------------------- 

 
িব্দযোে         ৯২-৯৩  

 
পশরশিষ্ট           ৯৪-১০৬ 
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বিষয়িস্ত্ত : শুভেচ্ছা বিবিময়, প্রবিক্ষণ ক াভস ের পবরবিবি, অংিগ্রহণ ারীভের পবরবিবি, 

প্রশিক্ষণ পূর্ ব মূল্যায়ি এিং অংিগ্রহণ ারীভের প্রিযািা  

সময়  : ১ ঘণ্টা ৩০ বমবিট 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 এই প্রবিক্ষণ ক াভস ের উভেখভর্াগ্য  ার্ েক্রমগুভলা িণ েিা  রভি পারভিি; 

 পরস্পভরর সম্পভ ে িলভি পারভিি। 

 

ব্যিহৃি উপ রণ : আট ে কপপার,  াগভের এ টি খাবল িাক্স, মা োর কপি, কহায়াইট কিার্ ে, কিম ট্যাগ, 

অংিগ্রহণ ারীভের কিাট কিওয়ার েন্য ব্যিহার্ ে উপ রণ (ভিাটবু ,  লম, 

কফাল্ডার, ইিযাবে), প্রভে্টররসহ  বম্পউটার, প্রা  ল্যায়ণ এর েন্য প্রশ্নপত্র, 

VIPP  ার্ ে ।  

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

1. প্রবিক্ষভণ অংিগ্রহণ ারীগণ বিবেন্ন স্থাি কেভ  আসভিি। িাভের অভিভ ই পরস্পভরর  াভে 

অপবরবিি হভিি এটাই স্বাোবি । এভক্ষভত্র িাভের মভে এ ধরভির েড়িাও  াে  রভি 

পাভর। এই েড়িা প্রবিক্ষভণর শুরুভিই দূর  রা উবিৎ। এেন্য বিবেন্ন ধরভির Game িা 

ক ৌিভলর মােভম িাভের েড়িা দূর  রভি পাভরি। িালা-িাবি (Key-Lock) কিমবি 

এ টি ক ৌিল। িাভের পরস্পভরর সাভে পবরবিি  রাভিার েন্য িালা-িাবি পদ্ধবির মােভম 

িাভের কোড়া (Pair) তিবর  রার প্রস্ত্তবি গ্রহণ  রুি। 

2. এভক্ষভত্র প্রেভম  ভয় টি আট ে কপপার কোট কোট টু ভরা (6”X6”)  ভর বিি। VIPP  ার্ েও 

ব্যিহার  রভি পাভরি।    

3. এিার  াগভের টু ভরাগুভলা দু’োগ  ভর কফলুি কর্ি কসগুভলা পরস্পর এ বত্রি  রভল ক াি 

এ টি আ াভরর (িগ ে, বত্রভুে, ঘর, িার া, ইিযাবে) রূপ কিয়।   

4.  লক্ষয রাখুি, কমাট র্িেি অংিগ্রহণ ারী উপবস্থি ো ভিি  াগভের কমাট টু ভরা সংখ্যা-

ও কর্ি িিটি হয়।  

5. এিার এ টি খাবল  াগভের িাভক্স টু ভরাগুভলা করভখ বেি। 

6. অংিগ্রহণ ারীভের বিক্ষাভক্ষভত্র িথ্য ও কর্াগাভর্াগ প্রযুবির ব্যিহার সম্পভ ে জ্ঞাি ও 

েক্ষিার প্রশিক্ষণ পূর্ ব-ল্যায়ভির েন্য প্রশ্নপত্র গুবেভয় রাখুি।  

7. অংিগ্রহণ ারীভের প্রবিক্ষণ হভি প্রিযািা কলখার েন্য VIPP  ার্ ে আলাো  ভর রাখুি। 

8. অংিগ্রহণ ারীভের স ভল করবেভেিি সম্পন্ন  ভরভেি ব িা র্ািাই  রুি। 

 

 

 

 

 

 

শিবস- ১                                                                             যসিন- ১ 
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 াে-১: শুভেচ্ছা বিবিময় এিং প্রবিক্ষণ ক াভস ের পবরবিবি            (২৫ বমবিট) 

১.১ অংিগ্রহণ ারীভের সাভে শুভেচ্ছা বিবিময়  রুি এিং এই প্রবিক্ষণ ক াভস ে অংিগ্রহণ 

 রার েন্য স্বাগি োিাি।  

১.২ বিভের পবরিয় ও অবেজ্ঞিা সংভক্ষভপ ব্যি  রুি। এভক্ষভত্র কহায়াইট/ব্ল্যা  কিাভর্ ে বিবেন্ন 

িথ্য (বিভের িাম, পেিী,  াভের অবেজ্ঞিা, সি েভিষ বিক্ষাগি কর্াগ্যিা, বিক্ষা প্রবিষ্ঠাভির 

িাম, িখ ইিযাবে) বেভয় অংিগ্রহণ ারীভের প্রভশ্নাতভরর মােভম বিভেভ  উপস্থাপি  রুি।  

       ১.৩ প্রবিক্ষণ ক াস ে সম্পভ ে সংবক্ষপ্তোভি উপস্থাপি  রুি।  

১.৪ প্রবিক্ষণ ক াভস ের পবরবিবি তুভল ধরার েন্য ১২ বেভির উভেখভর্াগ্য  ার্ েক্রম সম্পভ ে 

অংিগ্রহণ ারীভের সংভক্ষভপ ধারণা বেি। এভক্ষভত্র মুিপাঠ, বিক্ষায় িথ্য ও কর্াগাভর্াগ 

প্রযুবির ধারণা, বর্বেটাল  িভটন্ট ও মাবিবমবর্য়া ক্লাসরুভমর ব্যিহার, আইবসটি েক্ষিা, 

আইবসটি-কপর্াগবে সমন্বয়, অন্যান্য উপ রভণর ব্যিহার, বিক্ষ  িািায়ি ও এর ব্যিহার, 

ইিযাবে বিষভয়র উপর আভলা পাি  রুি।  

১.৫ অংিগ্রহণ ারীগভণর প্রভিয ভ  কিম ট্যাগ,  লম, কিাটবু , ইিযাবে প্রভয়ােিীয় 

উপ রণসল্হ সরিরাহ  রুি।  

 

 াে-২: অংিগ্রহণ ারীভের পবরবিবি       (৩০ বমবিট) 

২.১ অংিগ্রহণ ারীভের সিাইভ  িাভের বিবে েষ্ট আসি কেভড় সামভি আসভি িলুি (এভক্ষভত্র 

আসি বিন্যাস U-Shaped ো ভল সুবিধা হয়)।  

         ২.২ Key-Lock পদ্ধবির মােভম কোড়া (Pair) গঠভির েন্য পূভি েই তিবর  রা আট ে 

কপপাভরর টু ভরাগুভলা অেিা VIPP  ার্ েগুভলা এ টি  াগভের িাভক্স  ভর বিভয় 

প্রভিয  অংিগ্রহণ ারীর সামভি বগভয় োঁড়াি এিং প্রভিয ভ  এ টি  ভর টু ভরা বিভি 

িলুি।  

      ২.৩ এিার প্রভিয ভ  িাভের বিভের এিং অন্যভের  াগভের টু ভরার বেভ  োল  ভর 

লক্ষ  রভি িলুি।  

       ২.৪ র্ার সাভে বিভের হাভি ো া আট ে কপপার অেিা VIPP  াভর্ ের অংিটি বমভল এ টি 

পূণ োঙ্গ ‘আ ার’ তিবর  রভি িার পাভি বগভয় োঁড়াভি িলুি।  

            ২.৫ এিার সিাই বিভেভের আসভি বফভর কর্ভি িলুি এিং প্রভিয  কোড়াভ  িলুি 

পরস্পভরর সাভে  ো িভল সঙ্গীর পবরিয়, অবেজ্ঞিা, িখ, বিভিষত্ব ইিযাবে কেভি 

বিভি।  ব্ল্যা  কিার্ ে অেিা কহায়াইট কিাভর্ ে িাম, পেিী,  ম েস্থভলর িাম, আইবসটি 

বিষয়  অবেজ্ঞিা, িখ ইিযাবে বলভখ বেি র্াভি সিাই কেভখ বিভেভের মভে আভলািিা 

 রভি পাভর।  

২.৬ আল াচনার জন্য ৩ শিশনট সিয় শিন। সময় কিষ হভল, প্রভিয  কোড়াভ  সামভি এভস 

এভ  অভন্যর সম্পভ ে িথ্য উপস্থাপি  রভি িলুি।  

 



__________________________________________________________________ 
শিক্ষায় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি: প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল 

3 

            ২.৭ প্রভিয  কোড়ার উপস্থাপিা কিষ হভল ধন্যিাে বেি এিং অংিগ্রহণ ারীগভণর 

প্রভিয ভ  কিম ট্যাভগ িাম বলখভি িলুি । 

 

 াে-৩: প্রশিক্ষণ পূর্ ব মূল্যায়ণ      (২০ বমবিট) 

       ৩.১ অংিগ্রহণ ারীভের প্রশিক্ষণ পূর্ ব-ল্যায়ভির বিষয়টি অিগি  রুি এিং উৎসাবহি  রুি 

কর্ এটা শুধুমাত্র এই প্রবিক্ষণ ক াভস ের সফলিা িা র্োে েিা পবরমাভপর েন্য। এটা িাভের 

কপিার কক্ষভত্র ক ািোভিই প্রোবিি  রভি িা।  

৩.২ অংিগ্রহণ ারীভের বিক্ষাভক্ষভত্র িথ্য ও কর্াগাভর্াগ প্রযুবির ব্যিহার সম্পভ ে জ্ঞাি ও 

েক্ষিার প্রা -ল্যায়ভির েন্য শনলনাক্ত প্রশ্নপত্রটি বিিরণ  রুি।  

৩.৩  ১৫ বমবিট সময় কিষ হভল উতরপত্রগুভলা সংগ্রহ  রুি।  

 

 

ঠি ািা: ................................................................. কমািাইল: ............................... 

১ম অংি: আইবসটি ব্যিহার বিষয়  আপিার অবেজ্ঞিা/েক্ষিার বিবে েষ্ট ঘরটিভি (∙) টি  বিহ্ন বেি: 

আইবসটি সম্পব েি েক্ষিা 

 

 

 

েক্ষিা/অবেজ্ঞিার মাত্রা 

  
ে
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া 
কি
ই
 

স
াম
ান্য
 

ে
ক্ষ
ি
া 
আ
ভ
ে
 

 
াে
 

ি
াল
াভ
ি
ার
 ম
ি
 

ে
ক্ষ
ি
া 
আ
ভ
ে
 

ে
াল
 ে
ক্ষ
ি
া 

আ
ভ
ে
 

 খু
ি
ই
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1.  বম্পউটার ব্যিহাভরর অবেজ্ঞিা (সঠি োভি  বম্পউটার 

িালু ও িন্ধ  রা, ফাইল তিবর,  বপ-কপস্ট  রা, ইিযাবে)  

     

2. ইউবিভ ার্ ব্যিহার  ভর িাংলায় টাইপ  রা      

3. এম-এস পাওয়ারপভয়ন্ট ব্যিহার  ভর কপ্রভেভন্টিি স্লাইর্ 

তিবর  রা 

     

4. কপ্রভেভন্টিি স্লাইভর্ েবি ইিসাট ে  রা      

5. স্লাইভর্ বিবেন্ন ধরভির অযাবিভমিি ইভফ্টর কেওয়া      

6. ইন্টারভিভটর মােভম বিবেন্ন ওভয়িসাইট ব্রাউে  রা      

7. ইন্টারভিট কেভ  প্রভয়ােিীয় েবি ও িথ্যাবে সংগ্রহ 
(র্াউিভলার্)  রা 

     

8. র্াউিভলার্  রা েবি কপ্রভেভন্টিি স্লাইভর্ সংযুি  রা      

9. ইউটিউি কেভ  বেবর্ও র্াউিভলার্  রা      

10. র্াউিভলার্  রা বেবর্ও কপ্রভেভন্টিি স্লাইভর্ সংযুি  রা      

11. র্াউিভলার্  রা বেবর্ও প্রভয়ােি অনুর্ায়ী ক ভট কিওয়া       

বিক্ষায় িথ্য প্রযুবির ব্যিহার বিষয়  প্রশ্নমালা 

িাম: ........................................................................ পেিী: ............................ 

প্রবিষ্ঠাভির িাম: ................................................................................................... 
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আইবসটি সম্পব েি েক্ষিা 

 

 

 

েক্ষিা/অবেজ্ঞিার মাত্রা 
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12. ইভমইল-এর মােভম অন্যভের সাভে কর্াগাভর্াগ  রা      

13. প্রভয়ােিীয় সফটওয়যার ইিস্টল  রা      

14.  বম্পউটার ও মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর সংভর্াগ প্রোি  ভর 
কপ্রভেভন্টিি উপস্থাপি  রা 

     

15.  বম্পউটাভরর ক াি সাধারণ সমস্যা হভল সমাধাি  রা      

 

২য় অংি (বিবে েষ্ট ঘরটিভি [∙] টি  বিহ্ন বেি):  

1. আপবি  িবেি ধভর  বম্পউটার ব্যিহার  রভেি?  

 < ৩ মাস   ৩-৬ মাস      ৬-১২ মাস  ১-৩ িের   > ৩ িের 

2. এম-এস ওয়ার্ ে ব্যিহার  ভর প্রশ্নপ্রত্র, বিঠি-পত্র তিবর সহ তেিবিি  াে  রভি পাভরি ব ? 

         হযাঁ      িা       

3. আপবি ইংভরবেভি টাইপ  ভর র্কুভমন্ট তিবর  রভি পাভরি ব ? হযাঁ     িা       

4. এম-এস এভক্সল ব্যিহার  ভর বিক্ষােেভের কগ্রর্িীট, বহসাি-বি াি  রভি পাভরি ব ?  

         হযাঁ       িা       

5. আপবি এম-এস অযা ভসস ব্যিহার  ভর বিক্ষােেভের র্াটাভিে, কর র্ ে রাখভি পাভরি ব ? 

          হযাঁ      িা     

6. আপবি ক াি ইভমইল অযা াউন্ট ব্যিহার  ভরি?   Yahoo   Hotmail    Gmail  

   Official   অন্যান্য  ক ািটাই িয় 

7. ১ মাভস আপবি  িগুভলা ইভমইল আোি-প্রোি  ভরি?  < ৫   ৫-৩০  ৩০-৬০  > ৬০   

 

8. আপবি ইভিাপূভি ে  বম্পউটার ব্যিহার বিষয়  ক াি প্রবিক্ষণ কপভয় ো ভল সংভক্ষভপ কস সম্পভ ে ধারণা 

বেি। (বিষয়িস্তু, সময় াল, উভেখভর্াগ্য অবেেি েক্ষিা, স্থাি, প্রবিক্ষণ প্রোি ারী সংস্থার িাম, 

ইিযাবে) 

 

 

 

 

 

 

 

একজন সহায়তাকারী অংিগ্রহণকারীযির উত্তরপত্রগুযলা মূল্যায়ন কযর রাখযবন।  াযত প্রাপ্ত তথ্য 

উপস্থাপন করা  ায়। এছাড়া এই তথ্য প্রশিক্ষযণাত্তর মূল্যায়যনর সাযে তুলনা কযর (গ্রাশিকযাল 

যপ্রযজযেিযনর মাধ্যযম) প্রশিক্ষযণর সিলতা পশরমাপ করযত পাযরন।  
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 াে-৪:  অংিগ্রহণ ারীভের প্রিযািা                          (১৫ বমবিট)  

৪.১ অংিগ্রহণ ারীভের প্রভিয ভ  দু’টি  ভর VIPP  ার্ ে বিিরণ  রুি । 

৪.২ এই প্রবিক্ষণ ক াস ে কেভ  িারা  ী  ী বিক্ষণীয় বিষয় প্রিযািা  ভরি িা VIPP  াভর্ ে 

বলখভি িলুি (১টি VIPP  াভর্ ে ১টি  ভর প্রিযািা বলখভিি)।  

৪.৩  ার্ েগুভলা সংগ্রহ  রুি।  

     ৪.৪ এিার  ার্ েগুভলা এ টি এ টি  ভর পভড় সিাইভ  কিািাি এিং  ার্ েগুভলা কিাভর্ ে বপি বেভয় 

আটভ  বেি। 

     ৪.৫ এ ই ধরভণর প্রিযািা এ াবধ িার উভেখ  রা হভল কসগুভলা আলাো  ভর রাখুি।  

     ৪.৬ সিার উভেবখি প্রিযািাগুভলা কিাভর্ ে এ বত্রি  রার পর কসগুভলা পুিরায় পভড় কিািাভি িলুি 

এিং প্রবিক্ষভণ প্রিযািাগুভলা পূরণ  রার আিািাে ব্যি  রুি। 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই প্রতযািাগুযলা  াযত পূরণ করা সম্ভব হয় যসশিযক লক্ষয রাখযবন এবং প্রশিক্ষযণর যিষ 

যসিযন এই প্রতযািাগুযলা পূরণ হযয়যছ শকনা তা পুনরাযলাচনা করুন। মযন রাখযবন, 

অংিগ্রহণকারীগণ এমন শকছু প্রতযািা উযেখ করযত পাযরন য গুযলা এই প্রশিক্ষণ যকাযস ে 

পূরণ করা সম্ভব নয়। যসগুযলা ভশবষ্যযতর জন্য সুপাশরি শহসাযব রাখা য যত পাযর।  
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বিষয়িস্ত্ত : মাবিবমবর্য়া  ভন্টন্ট এর ধারণা এিং এ টি মভর্ল  ভন্টন্ট প্রেি েি পূি ে  েক্ষিা 

বিবহ্নি রণ  

 

সময়  : 1 ঘন্টা ৩০ বমবিট 

  

বিখিফল : এই কসিি কিভষ অংিগ্রহণ ারীগণ- 

  ভন্টন্ট তিবরর েন্য প্রভয়ােিীয় েক্ষিাসল্হ বিবহ্নি  রভি পারভিি। 

 

ব্যিহৃি উপ রণ : কেবণ ভক্ষ ব্যিহাভরর েন্য মভর্ল  িভটন্ট, প্রভে্টররসহ  বম্পউটার, প্রভয়ােিীয় 

সফটওয়যার এিং মুিপাঠ সাি-ইউবিট ১.১, ১.২, ১.৩, ১.৪ ও ১.৫ সহ কপাভট েিল 

ড্রাইে।  

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

 

1.  বিখি-কিখাভিা  ার্ েক্রভম বিক্ষ গণ  ী  ী পদ্ধবি ও ক ৌিল ব্যিহার  ভরি কসগুভলা কেভি 

বিি।  

2. বিক্ষায় িথ্য ও কর্াগাভর্াগ প্রযুবির ধারণা, ব্যিহার এিং প্রভয়ােিীয়িার বিবেন্ন বে গুভলা 

কেভি বিি (পবরবিষ্ট অংি কেখুি)।  

3. বর্বেটাল  ভন্টন্ট প্রস্তুি  রার েন্য প্রভয়ােিীয় সি েক্ষিাগুভলা কেভি বিি।  

4. কর্ মভর্ল  ভন্টন্ট উপস্থাপি  রা হভি কসটি আভগ কেভ ই যাপটপ িা কপাভট েিল ড্রাইভে 

করভখ বেি। 

5. প্রভয়ােিীয় সফটওয়যার এিং মুিপাঠ সাি-ইউবিট ১.১, ১.২, ১.৩, ১.৪ ও ১.৫ সহ কপাভট েিল 

ড্রাইে প্রস্তুি রাখুি। 

 

 

  াে-১: মাবিবমবর্য়া  ভন্টন্ট এর ধারণা ও ব্যিহার                                          (৬০ বমবিট) 

1 .১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১.১, ১.৩, ১.৪ ও ১.৫ বেবর্ওগুকলা  প্রেি েি  রুি। 

অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর  বিবেন্ন বিষয় োলোভি লক্ষয  রভি িলুি। 

           ১.৩ অংিগ্রহণ ারীভের এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা বেভজ্ঞস  রুি।  

           ১.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মিামি শুনুি ও প্রভয়ােিীয় আভলািিা  রুি।   

 

 

 

 

 

 

 বেিস- ১                                                                                      কসিি-২  
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 াে-২: এ টি মভর্ল  ভন্টন্ট প্রেি েি  ভর অংিগ্রহণ ারীভের েক্ষিা বিবহ্নি  রা  (৩০ বমবিট)  

1.1 সংগ্রভহ রাখা প্রােবম  স্তভরর একটি মভর্ল  ভন্টন্ট উপস্থাপি  রুি। 

1.2 আপনার উপস্থাপনার িাধ্যলি যেন অংিগ্রহণমূ ক পদ্ধশির আর্হ তিবর হয়। 

1.3 মাভে মাভে অংিগ্রহণ ারীভের কেবণ ভক্ষ বিবেন্ন বিখি-কিখাভিা  ার্ েক্রম বিষভয় প্রশ্ন 

 রুি এিং উপস্থাবপি বর্বেটাল  িভটন্ট-এর সাভে সম্প ে স্থাপভির কিষ্টা  রুি।  

1.4 বিখিফল কলখা এিং এ    াে/ কোড়ায়  াে/ েলীয়  াে কেয়ার ধরিগুভলা লক্ষয 

 রভি িলুি। 

1.5  বর্বেটাল  ভন্টন্ট তিবরর েন্য ব  ব  েক্ষিা অেেি  রভি হভি িা স ল প্রবিক্ষণােেভের 

খািায় বলখভি িলুি। 

1.6 সহায়িাকারী  প্রশিক্ষণার্থীর শ শিি িক্ষিাগুল া একজন অংিগ্রহণকারীলক যর্ালড ব শ শপর্দ্ধ 

করলি র্লুন। 

1.7 এিার মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১.২ প্রেি েি  ভর এ টি  ন্টন্ট তিবরভি প্রভয়ােিীয় 

েক্ষিাগুভলা প্রেি েি  রুি।  

1.8 এই িক্ষিাগুল া সকল র জন্য অজবনলোগ্য এ শর্ষলয় যপ্রষণা শিন। 
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বিষয়িস্ত্ত : মুিপাঠ অফলাইি োস েি পবরবিবি ও ব্যিহার (ইউবিটবেবত ) অনুিীলি  

 

সময়  : ১ ঘণ্টা  ৩০ বমবিট 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 মুিপাঠ অফলাইি োস েি কেভখ ব োভি বিবেন্ন েক্ষিা অেেি  রা র্ায় িা 

ব্যাখ্যা  রভি পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাঠ অফলাইি োস েি, ইন্টারভিট ব্রাউোর, বপবর্এফ বরর্ার সফটওয়যার, 

মা োর কপি, কিার্ ে, প্রভে্টররসহ  বম্পউটার।  

 

 

 সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

1. এই কসিিটি পবরিালিার েন্য সহায়িা ারীর অিশ্যই মুিপাঠ অফলাইি োস েিটি সম্পভ ে 

োল জ্ঞাি ও েক্ষিা ো ভি হভি। 

2. স ল অংিগ্রহণ ারীভের র্াভি বিবেন্ন  ােগুভলা সহভে কেখাভিা র্ায় কসেন্য প্রভে্টররসহ 

 বম্পউটার আভগ কেভ ই প্রস্ত্তি  ভর রাখুি।  

3. মুিপাঠ অফলাইি োস েভির ক ান্ ক ান্ বিষয়গুভলা আভলািিা  রভিি িার এ টা িাবল া 

আভগই তিবর  ভর রাখুি।  

4. ইন্টারভিট ব্রাউোভরর আপভর্ভটর্ ইন্সটলার সভঙ্গ রাখুি এিং িা ব োভি ইন্সটল  রভি হয় 

অনুিীলি  ভর বিি।  

 

 

 াে-1: প্রভয়ােিীয় সফটওয়যার এিং মুিপাঠ অফলাইি োস েি বিিরণ  ( ৩০ বমবিট )   

1.১. কসিভির শুরুভিই মুিপাঠ অফলাইি োস েি, প্রভয়ােিীয় সফটওয়যার ও অন্যান্য সামগ্রী 

এ টি বিবে েষ্ট কফাল্ডাভর বিভয় প্রবিক্ষণােেভের যাপটপ/ বম্পউটাভর স্থািান্তর  রুি।  

1.২ উভেখ্য কর্, বপটিআই/প্রবিক্ষণ ক ভের যাভি কর্ স ল যাপটপ এিং  বম্পউটার আভে 

কসগুভলাভি পূভি েই প্রভয়ােিীয় সফটওয়যার এিং মুিপাঠ অফলাইি োস েি সংরক্ষণ  রুি। 

 

    

 

 

 

 

 

বেিস-১              কসিি-3 
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প্রভয়ােিীয় সামগ্রী (সফটওয়যার এিং মুিপাঠ অফলাইি) 

বর্বেটাল  ভন্টন্ট তিবরর েন্য বিভির িাবল ার প্রভয়ােিীয় সফটওয়যারসল্হ এিং মুিপাঠ 

অফলাইি োস েি এ টি কফাল্ডাভর রাখুি র্া স ভলর মাভে বিিরণ ও স্থািান্তর বিবিি  রভি হভি। 

MS office 2013                    অভ্র 

Mozilla Firefox (Latest version)                         NikoshBAN ফন্ট 

iWisoft free video converter                        VLC media player 

Adobe PDF Reader  

Bloom সফটওয়যার  

Audacity সফটওয়যার   

                       মুিপাঠ অফলাইি োস েি 

                   বর্ভ াভর্িল ও কলভেলর্ িই 

 

 

 

 াে-২: ইন্টারভিট ব্রাউোর আপভর্ট  রা।                                             (২০ বমবিট)  

2.1 প্রর্থলি আপশন শনলজ MuktoPaath Offline MMCD য াল্ডারটির শিির 

Start_MuktoPaath_MMCD.html  াই টি ওলপন কলর প্রলজক্টলর যিিান এর্ং 

সক  অংিগ্রহণকারীলিরলক একইিালর্ িা করলি র্লুন।  

2.2 শকছুক্ষলণর িলধ্য মুক্তপাঠ অ  াইন িাস বনটি একটি ব্রাউজালর ওলপন হলর্। এর্ার 

অংিগ্রহণকারীলিরলক শজজ্ঞাসা করুন যে সকল ই শিলনর ডানশিলক উপলর একটি এর্ং 

িার শনলচ একটি শিশডও শপ্রশিউ যিিলি পারলেন শকনা। প্রলজক্টলর আপনার যিিালনা 

শিলনর সালর্থ তু না করলি র্লুন।  

2.3 েশি যকান অংিগ্রহণকারী শিশডও শপ্রশিঊওটি যিিলি না পালরন, িলর্ িার ব্রাউজারটি 

আপলডট করলি হলর্। এলক্ষলে MuktoPaath Offline MMCD য াল্ডারটির 

শিিলর Browsers নালি একটি য াল্ডার আলে যেিালন গুগ  যরাি ও  ায়ার ক্স নালি 

দুইটি ব্রাউজালরর আপলডলটড ইন্সট ার যিয়া আলে। এর যেলকানটি ইন্সট  কলর শিন।   

2.4 োলির কশিউটালর শিশডও শপ্রশিউ যিিা োলর্, িালির যক্ষলে এই ইন্সটল িন প্রলয়াজন 

যনই।  

2.5 সক  অংিগ্রহণকারী শিশডও শপ্রশিউ যিিলি পারলেন শকনা িা ঘুলর ঘুলর যিখুন এর্ং 

ব্রাউজার ইন্সট  করলি সহায়িা করুন।  

 

 াে-৩: মুিপাঠ অফলাইি োস েি ব্যিহার অনুিীলি।                                 (৪০ বমবিট)  

3.1 মুিপাঠ সাি-ইউবিট ৯.১ এর মুিপাঠ পবরবিবি বেবর্ও টিউভটাবরয়ালটি প্রেি েি  ভর 

মুিপাঠ এর বিবেন্ন বিষয়গুভলা কেখাি।  

3.2  এরপর সক  অংিগ্রহণকারীলক মুক্তপাঠ সাি-ইউবিট ৯.১ এর সহাবয় াটি ওলপন করলি 

র্লুন।  
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3.3 আপশন শনলজও এই  াই টি ওলপন কলর প্রলজক্টলর যিিান। এিালন র্শণ বি শনলি বিনাগুল া 

ধারার্াশহকিালর্ কলর যিিান এর্ং অংিগ্রহণকারীলিরলকও আপনার সালর্থ সালর্থ করলি 

র্লুন।  

3.4 প্রলজক্টলর সূচীপে (কনলটন্ট শ স্ট) যর্থলক শর্শিন্ন ইউশনট এর্ং সার্-ইউশনটগুল া শিক কলর 

যিিান এর্ং প্রশিক্ষণার্থীলিরলকও শিক কলর যিিলি র্লুন। এিালর্ এই প্রশিক্ষণ যকালস বর 

যকান শর্ষয়গুল া যকান ইউশনট/সার্-ইউশনলট আলে  িার ধারণা শিন।  

3.5 প্রলজক্টলর একটি শিশডও যে করা, পজ করা, ম্যাশক্সিাইজ ও শিশনিাইজ করা যিশিলয় শিন 

এর্ং িালিরলক অনুরুপ অনুিী ন করলি র্লুন। আপশন শনলজ ঘুলর ঘুলর যিখুন সকল ই 

পারলে শকনা; যকউ না পারল  সহায়িা করুন। শনলজ কলর যিলর্ন না, িালক করলি সহায়িা 

করুন।  

3.6 প্রলজক্টলর শিশডও সংশিষ্ট ‘পাঠ সহাশয়কা’ যর্থলক শিক কলর সংযুক্ত শরশডং যটক্সট, যলাচাট ব ও 

যপ্রলজলন্টিনগুল া যিশিলয় শিন এর্ং িালিরলক অনুরুপ অনুিী ন করলি র্লুন। এলক্ষলে 

ব্রাউজালরর ‘ব্যাক ও  রওয়াড ব’ র্াটনগুল া    যিশিলয় শিন।  উলেখ্য যে, পাঠ 

সহাশয়কাগুল ালি শিক কলর যিিার পর পূলর্ বর যপজ-এ যেলি চাইল  ব্রাউজালরর ব্যাক 

র্ালটালন শিক করলি হয়। 

3.7 অংিগ্রহণ ারীভের অনুিী কির প্রবক্রয়া ঘুভর ঘুর পর্ েভিক্ষণ  রুি এিং প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  

বেি। 

3.8 ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি। 
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বিষয়িস্ত্ত         : বিক্ষায় আইবসটি উপ রণ ব্যিহাভরর েন্য  বম্পউটার পবরবিবি এিং এর ব্যর্হার  

 

সময়  : ১ ঘন্টা ১৫ বমবিট   

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

  বম্পউটাভরর বিবেন্ন অংভির িাম ও  াে িণ েিা  রভি পারভিি; 

  বম্পউটার সঠি োভি িালু  রভি পারভিি; 

  বম্পউটার সঠি োভি িন্ধ  রভি পারভিি; 

  বম্পউটাভরর মােভম ICT উপ রণ ব্যিহার  রভি পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাঠ অফলাইি োস েি এর সাি-ইউবিট ২.১,   বম্পউটার/যাপটপ এিং  

মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্তুবি (Facilitator’s Preparation) 

1. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটাভর মুিপাঠ অফলাইি োস েি এর সাি-

ইউবিট ২.১ আভে ব িা বিবিি হভয় বিি।   

2.  বম্পউটাভরর বসভস্টম ইউবিট, মবিটর,  ী-কিার্ ে, মাউস, ইউবপএস ইিযাবে র্ন্ত্াংিগুভলা 

কেখাভিার েন্য প্রস্তুি  ভর রাখুি।  

3.  বম্পউটাভরর সফটওয়যার ও হার্ েওয়যার সম্পভ ে প্রােবম  বিষয়গুভলা কেভি বিি।  

4. প্রভিয   বম্পউটাভর ব্রাউোর সফটয়যার ইন্সটল আভে ব িা কেভখ বিি। 

 

  াে-১: বিক্ষায় আইবসটি উপ রণ ব্যিহাভরর েন্য  বম্পউটার পবরবিবি               (3০ বমবিট)                                        

2 .১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ২.১ এর বপবর্এফটি  প্রেি েি  রুি।  

১.২ অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর  উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা োলোভি লক্ষয  রভি িলুি। 

           ১.৩ অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর সাি ইউবিট ২.১ এর বপবর্এফটি কেভখ 

 বম্পউটাভরর বিবেন্ন অংিগুভলার সাভে পবরবিি হভি িলুি।  

           ১.৪ প্রভয়ােভি িাস্তভি  বম্পউটাভরর বসভস্টম ইউবিট (System Unit), মবিটর 

(Monitor),  ীভিার্ ে (Key Board), মাউস (Mouse), বসবর্/বর্বেবর্-রম 

(CD/DVD-ROM), ইউএসবি িা কপাভট েিল বর্োইস (USB/ Portable 

Device), স্পী ার (Speaker), স্ক্যািার (Scanner), বপ্রন্টার (Printer) 

ইউবপএস (UPS)- এর সাভে পবরিয়  বরভয় বেি। 

           ১.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ   বম্পউটাভরর বিবেন্ন 

অংিগুভলা সম্পভ ে বেভজ্ঞস  রুি।  

 

বেিস- 1                                                                                            কসিি-4 
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 াে-২: বিক্ষায় আইবসটি উপ রণ ব্যিহাভরর েন্য  বম্পউটাভরর ব্যিহার               (3০ বমবিট) 

২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ২.১ এর বপবর্এফটি োভলাোভি পড়কি িলুি।  

২.২  বম্পউটাভরর বসভস্টম ইউবিট (System Unit), হার্ েওয়যার (Hardware), 

সফটওয়যার (Software), মবিটর (Monitor),  ীভিার্ ে (Key Board), মাউস 

(Mouse), বসবর্/বর্বেবর্-রম (CD/DVD-ROM), ইউএসবি িা কপাভট েিল বর্োইস 

(USB/ Portable Device), স্পী ার (Speaker), স্ক্যািার (Scaner), বপ্রন্টার 

(Printer) ইউবপএস (UPS)- এর  াে কেখকি িলুি।  

২.৩ এিার  বম্পউটার িালু  রার েন্য প্রভয়ােিীয়  ােগুভলা শিিলি মুিপাভঠর সাি ইউবিট 

২.১ এর বেবর্ও ও যলাচাট বটি  প্রেি েি করুন এর্ং শনলি বিনা অনুসরণ কলর  বম্পউটার িালু 

 রযি র্লুন। 

২.৪  বম্পউটার িালু হিার পর মুিপাভঠর সাি ইউবিট ২.১ এর বেবর্ও প্রিি বন কলর কর্স্ক্টপ 

এিোয়রিভমন্ট (Desktop Environment)-এর বিবেন্ন আই ি (Icon) ও 

িাটিগুভলার (Button) পবরিয়  বরভয় বেি। 

২.৫ এিার বেবর্ওর শনলি বিনা অনুসালর  বম্পউটার িন্ধ  রভি িলুি। 

২.৬ অংিগ্রহণ ারীভের বিভেভের  বম্পউটার পুিরায় িালু ও িন্ধ  রভি িলুি। 

২.৭ অংিগ্রহণ ারীভের প্রবক্রয়াগুভলার অনুিীলি  রভি িলুি। 

২.৮ সহায়িা ারীগণ অংিগ্রহণ ারীভের  াে পর্ েভিক্ষণ  রুি ও প্রভয়ােিীয় সহায়িা বেি। 

 

 াে-৩: কসিি র যাপ-আপ        (১৫ বমবিট) 

3.1 আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিি কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ  ী  ী বিষয় সম্পভ ে জ্ঞাি 

ও েক্ষিা অেেি  ভরভেি িা র্ািাই  রার েন্য  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীভ  প্রশ্ন 

 ভর কেভি বিি।  

3.2 ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অংিগ্রহণ ারীভের  াে কেভ  বেি কিভষ কসিিগুভলার বিষভয় মিামি কিওয়ার কিষ্টা  রভিি। 

এেন্য বিভির প্রশ্নগুভলার মােভম িাভের  াে কেভ  মিামি বিভি পাভরি (Randomly 

 ভয় েি অংিগ্রহণ ারীভ  প্রশ্ন  ভর মিামি বিি)- 

1. আেভ র বেভি ক াি বিক্ষিীয় বিষয়টি আপিার  াভে সিভিভয় গুরুত্বপূণ ে িভল মভি হভয়ভে? 

2. আেভ  ক াি বিষয়টি আপবি সিভিভয় কিবি উপভোগ  ভরভেি? 

3. ক াি বিষয়টি কিবি  ঠিি মভি হভয়ভে? 

4. পরিিে কসিিগুভলা আরও ব োভি োল  রা কর্ভি পাভর? ইিযাবে 
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বিষয়িস্তু : বর্বেটাল  িভটন্ট তিবরর েন্য মুক্তপাঠ ব্যর্হার K‡i ফাইল কফাল্ডার 

তিবর, অভ্র অনুিীলি 

 

সময়  : 2 ঘণ্টা 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 ফাইল  ও কফাল্ডার তিবর  রভি পারভিি। 

 অভ্র  ী-কিার্ ে ব্যিহার  ভর িাংলায় বলখভি পারভিি। 

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাভঠর ২.২, ২.৩, ২.৪ ও ২.৫ এর অফলাইি োস েি, Microsoft Office-

2013,  সহাশয়কা, স ল অংিগ্রহণ ারীর েন্য  বম্পউটার/যাপটপ, 

প্রভে্টররসহ  বম্পউটার, কিার্ ে মা োর।  

 

সহায়িা ারীর প্রস্তুবি (Facilitator’s Preparation) 

1. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটাভর মুিপাভঠর ২.২, ২.৩, ২.৪ ও ২.৫ 

এর অফলাইি োস েি ও Microsoft Office-13  আভে ব িা বিবিি হভয় বিি।  

2. স ল অংিগ্রহণ ারীভের র্াভি  বম্পউটাভরর বিবেন্ন  ােগুভলা সহভে কেখাভিা র্ায় 

কসেন্য প্রভে্টররসহ  বম্পউটার আভগ কেভ ই প্রস্তুি  ভর রাখুি।  

3. ICT উপ রণ তিবরর েন্য ক ান্ ক ান্ বিষয়গুভলা িাভের কিখাভিি িার এ টা 

িাবল া আভগই তিবর  ভর রাখুি (ভর্মি- বিষয়িস্তু সংবিষ্ট য াল্ডার  াই  তিশর, অভ্র 

কী যর্াড ব, র্াং া  ন্ট NikoshBan ইিযাবে)  

 

 াে-১: আভগর বেভির  ার্ েক্রভমর ল্ল প্রসঙ্গগুভলার পুিরাবৃবত (Recap)   (৩০ বমবিট) 

১.১  গিবেভির বিবেন্ন কসিভির উভেখকর্াগ্য বিষয় সম্পভ ে  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীগণভ  

সংভক্ষভপ িলভি িলুি। 

         ১.২ গি বেভির পাওয়ারপভয়ভন্টর ক াি ধাপগুভলা অংিগ্রহণ ারীভের সহে ও  ঠিি মভি 

হভয়ভে কসগুভলা বিবহ্নি  রুি।  

    ১.৩ বিবহ্নি অংিসল্হ অংিগ্রহণ ারীভের এভ  এভ   ভর কেখাভি িলুি। র্ারা অভপক্ষাকৃি 

দুি েল িাভেরভ  অগ্রাবধ ার বেি। সিার সামভি প্রভে্টরভরর মােভম িাভেরভ  উপস্থাপি 

 রভি বেি।  

 

 

 

 

 

২য় বেি                                                                          কসিি-৫ 
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 াে-2  মুিপাঠ ব্যিহার  ভর ফাইল  ও কফাল্ডার তিবর  রা, বরভিম  রা  (সময় - ৩০ বমবিট ) 

       2.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ২.২ এর ফাইল ও কফাল্ডার তিবর, বরভিম  রা সংক্রান্ত বেবর্ওটি  

 প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

       2.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট ২.২ এর বপবর্এফ ও কলািাট ে প্রেি েি  রুি।  

       2.৩ অংিগ্রহণ ারীভের মুিপাঠ সাি ইউবিট ২.২ এর বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট ে 

 অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

       2.৪ অংিগ্রহণ ারীভের  াে কেখুি এিং প্রভয়ােিীয় সহায়িা  রুি। 

       2.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােগুভলা     

                     প্রেি েি  রভি িলভিি।   

 

 

 াে-3  ইউবিভ ার্ (অভ্র) সফটওয়যার ব্যিহার  ভর িাংলা কলখা ও িাংলা কলখা এবর্ট  রা   

( সময় – ৫০ বমবিট ) 

       3.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ২.৩ ও ২.৪ এর ইউবিভ ার্ (অভ্র) সফটওয়যার ব্যিহার  ভর  

 িাংলা কলখা ও িাংলা কলখা এবর্ট  রা  সংক্রান্ত বেবর্ও দুটি প্রেি েি  রুি। 

 অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

       3.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট ২.৩ ও ২.৪ এর বপবর্এফ ও কলািাট ে প্রেি েি  রুি।  

       3.৩ অংিগ্রহণ ারীভের মুিপাঠ সাি ইউবিট ২.৩ ও ২.৪ এর বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট ে 

 অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

       3.৪ অংিগ্রহণ ারীভের  াে কেখুি এিং প্রভয়ােিীয় সহায়িা  রুি। 

       3.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােগুভলা     

                     প্রেি েি  রভি িলভিি।   

 
 

 াে-৪  অভ্র ফন্ট বর্ফি  রা        (সময় – ১০ বমবিট) 

       ৪.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ২.৫ এর অভ্র ফন্ট বর্ফি  রা সংক্রান্ত বেবর্ও দুটি প্রেি েি  রুি। 

 অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

       ৪.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট ২.৫ এর বপবর্এফ ও কলািাট ে প্রেি েি  রুি।  

       ৪.৩ অংিগ্রহণ ারীভের মুিপাঠ সাি ইউবিট ২.৫ এর বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট ে 

 অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

       ৪.৪ অংিগ্রহণ ারীভের  াে কেখুি এিং প্রভয়ােিীয় সহায়িা  রুি। 

       ৪.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােগুভলা     

                     প্রেি েি  রভি িলভিি।   
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বিষয়িস্ত্ত        : মুিপাঠ ব্যিহার  ভর ইন্টারভিট পবরবিবি, িথ্য ও েবি অনুসন্ধাি এিং েবি 

র্াউিভলার্  (JPG, PNG, GIF)  

 

সময়  : 1 ঘন্টা ৩০ বমবিট 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 মভর্ভমর সাহাভে ইন্টারভিট সংভর্াগ  রভি পারভিি;  

 ইন্টারভিভট িথ্য অনুসন্ধাি  রভি পারভিি;  

 ইন্টারভিভট েবি অনুসন্ধাি ও র্াউিভলার্  রভি পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাঠ অফলাইি োস েি ৩.১, ৩.২ ও ৩.৩,  বম্পউটার/যাপটপ, ইন্টারভিট 

 াভি িি এিং  মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্তুবি (Facilitator’s Preparation) 

5. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটাভর মুিপাঠ অফলাইি োস েি - ৩.১, ৩.২ ও 

৩.৩ আভে ব িা বিবিি হভয় বিি।    

6. স ল অংিগ্রহণ ারীর ইন্টারভিট সংভর্াগ বিবিি  রুি । 

7. প্রভিয   বম্পউটাভর ব্রাউোর সফটয়যার ইন্সটল আভে ব িা কেভখ বিি। 

 

  াে-১: মুিপাঠ ব্যিহার  ভর ইন্টারভিট সংভর্াগ                                           (২০ বমবিট) 

3 .১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৩.১ বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর  

উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা োলোভি লক্ষয  রভি িলুি। 

১.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট ৩.১ -এর বপবর্এফটি িা কলািাট েটি কেবখভয় বেি। 

           ১.৩ অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর ৩.১ বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেভখ 

ইন্টারভিট সংভর্াগ প্রবক্রয়াগুভলা  অনুিীলি  রভি িলুি।  

           ১.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােগুভলা    

                 প্রেি েি  রভি িলুি।  

 

 াে-২: মুিপাঠ ব্যিহার  ভর ইন্টারভিভট িথ্য অনুসন্ধাি ও র্াউিভলার্               (২০ বমবিট)            

          2.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৩.২ বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি।  

2.২  অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

           2.৩  মুিপাঠ সাি ইউবিট ৩.২ -এর বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেবখভয় বেি। 

           2.৪  অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর ৩.২ বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেভখ  

 

বেিস- ২                                                                                            কসিি-৬ 
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                 মুিপাভঠর বিভে েিিা অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

           2.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােগুভলা    

                 মাবিবমবর্য়ার মােভম প্রেি েি  রভি িলুি। 

 

 াে-৩: মুিপাঠ ব্যিহার  ভর ইন্টারভিভট েবি অনুসন্ধাি ও র্াউিভলার্               (৫০ বমবিট) 

         3.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৩.৩ বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি।  

          3.২  অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

          3.৩ মুিপাঠ সাি ইউবিট ৩.৩ -এর বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেবখভয় বেি। 

          3.৪  অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর ৩.৩ বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেভখ  

                 মুিপাভঠর বিভে েিিা অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

          3.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােগুভলা    

                 মাবিবমবর্য়ার মােভম প্রেি েি  রভি িলুি। 
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বিষয়িস্ত্ত        : মুিপাঠ ব্যিহার  ভর পাওয়ার পভয়ন্ট ফাইল কখালা ও িন্ধ  রা, উইভডা পবরবিবি 

এিং কল-আউট পবরিিেি  রা   

 

সময়  : 1 ঘন্টা ৩০ বমবিট 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 পাওয়ার পভয়ন্ট ফাইল ওভপি  রা, িতুি স্লাইর্ আিা, কসে  রা ও িন্ধ 

 রা;  

 পাওয়ার পভয়ন্ট উইভডা পবরবিবি;  

 স্লাইর্ সংভর্ােি, বর্োইি ও কল-আউট পবরিিেি  রা।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাঠ অফলাইি োস েি ৪.১, ৪.২ ও ৪.৩,  বম্পউটার/যাপটপ, ইন্টারভিট 

 াভি িি এিং  মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্তুবি (Facilitator’s Preparation) 

8. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটাভর মুিপাঠ অফলাইি োস েি - ৪.১, ৪.২ ও 

৪.৩ আভে ব িা বিবিি হভয় বিি।    

9. প্রভিয   বম্পউটাভর অবফস ২০১৩ ইন্সটল  রা আভে ব িা বিবিি হভয় বিি। 

 

  াে-১: মুিপাঠ ব্যিহার  ভর পাওয়ার পভয়ন্ট ফাইল ওভপি  রা, িতুি স্লাইর্ আিা, কসে  রা ও 

িন্ধ  রা  (৩০ বমবিট) 

4 .১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৪.১ পাওয়ার পভয়ন্ট ফাইল ওভপি  রা, িতুি স্লাইর্ আিা, 

কসে  রা ও িন্ধ  রা  সংক্রান্ত বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর  

উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা োলোভি লক্ষয  রভি িলুি। 

১.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট ৪.১ -এর বপবর্এফটি িা কলািাট েটি কেবখভয় বেি। 

           ১.৩ অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর ৪.১ বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেভখ 

পাওয়ার পভয়ন্ট ফাইল ওভপি  রা, িতুি স্লাইর্ আিা, কসে  রা ও িন্ধ  রা অনুিীলি 

 রভি িলুি।  

           ১.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােগুভলা    

                 প্রেি েি  রভি িলুি।  

 

 

 

 

বেিস- ২                                                                                            কসিি-৭ 
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 াে-২: মুিপাঠ ব্যিহার  ভর পাওয়ার পভয়ন্ট উইভডা পবরবিবি    (২০ বমবিট)            

          2.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৪.২ এর পাওয়ার পভয়ন্ট উইভডা পবরবিবি সংক্রান্ত বেবর্ওটি  

  প্রেি েি  রুি।  

2.২  অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

           2.৩  মুিপাঠ সাি ইউবিট ৪.২ -এর বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেবখভয় বেি। 

           2.৪  অংিগ্রহণ ারীকের পাওয়ার পভয়ন্ট উইভডার বিবেন্ন বে গুভলা সম্পভ ে বেভজ্ঞস  রুি।  

           ২.৫ িাভের মিামি শুনুি ও প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  বেি।  

 

 াে-৩: স্লাইর্ সংভর্ােি, বর্োইি ও কল-আউট পবরিিেি  রা    (৪০ 

বমবিট) 

         3.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৪.৩ বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি।  

          3.২  অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

          3.৩ মুিপাঠ সাি ইউবিট ৪.৩ -এর বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেবখভয় বেি। 

          3.৪  অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর ৪.৩ বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেভখ  

                 মুিপাভঠর বিভে েিিা অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

          3.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােগুভলা    

                 মাবিবমবর্য়ার মােভম প্রেি েি  রভি িলুি। 
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বিষয়িস্তু : মুিপাঠ ব্যিহার  ভর বর্বেটাল  িভটন্ট তিবরর েন্য স্লাইভর্ শেপ, 

শেপ শেন্ডিং এিং স্মাট ে আট ে ও কটবিল সংযুি রণ 

 

সময়  : ১ ঘণ্টা ১৫ বমবিট 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 পাওয়ার পভয়ন্ট এ বিষয়িস্ত্তর সাভে সংবিষ্ট Shape ইিসাট ে  রভি পারভিি 

 Shape Blending অপিন ব্যর্হার কলর ইলেিলিা েশর্/ কিপ (লেিন: ফু , 

পাশি, যেন ইিযাশি) তিবর  রভি পারলর্ন। 

 কটবিল ও স্মাট ে আট ে ব্যিহার  ভর বর্বেটাল  িভটন্ট তিবর  রভি পারভিি  

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৪.৪,  ৪.৫, ৪.৬ ও ৪.৭ এর অফলাইি োস েি, 

Microsoft Office-2013, স ল অংিগ্রহণ ারীর েন্য  বম্পউটার/যাপটপ, 

প্রভে্টররসহ  বম্পউটার, কিার্ ে মা োর।  

 

সহায়িা ারীর প্রস্তুবি (Facilitator’s Preparation) 

1. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটাভর মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৪.৪,  ৪.৫, ৪.৬ 

ও ৪.৭ এর অফলাইি োস েি ও Microsoft Office-13  আভে ব িা বিবিি হভয় বিি। 

2. স ল অংিগ্রহণ ারীভের র্াভি  বম্পউটাভরর বিবেন্ন  ােগুভলা সহভে কেখাভিা র্ায় 

কসেন্য প্রভে্টররসহ  বম্পউটার আভগ কেভ ই প্রস্তুি  ভর রাখুি।  

3. ICT উপ রণ তিবরর েন্য ক ান্ ক ান্ বিষয়গুভলা িাভের কিখাভিি িার এ টা িাবল া 

আভগই তিবর  ভর রাখুি (ভর্মি- বিষয়িস্তু সংবিষ্ট Shape বিবহ্নি  রা, Shape-এর 

আ ার-আকৃবি পবরিিেি ও রং রণ এিং  স্মাট ে আট ে-এর ব্যিহার ইিযাবে)  

 

 াে-১  মুিপাঠ ব্যিহার  ভর বর্বেটাল  িভটন্ট তিবরভি পাওয়ারপভয়ভন্ট কিপ ইিসাট ে ও এবর্টিং   

( সময়- 2০ বমবিট ) 

               ১.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৪.৪ এর কিপ ইিসাট ে  রা সংক্রান্ত বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি।   

                    অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

               ১.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৪.৪ এর বপবর্এফ ও কলািাট ে প্রেি েি  রুি।  

               ১.৩ অংিগ্রহণ ারীভের িতুি পাওয়ারপভয়ন্ট ফাইল খুভল মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৪.৪  

 

 

 

 

 

২য় বেি                                                                          কসিি-৮ 
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                     এর বিভে েিিা অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।   

               ১.৪ অংিগ্রহণ ারীভের বিষয় সংবিষ্ট Shape অনুিীলি  রভি িলুি। 

               ১.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােগুভলা     

                     প্রেি েি  রভি িলভিি।   

 

 াে-২ Merge Shapes ব্যিহার  ভর Shape Blending অনুিীলি     ( সময়- ৩০ বমবিট )  

               ২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট এর ৪.৫ কিপ কব্ল্বডং সংক্রান্ত বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি।   

                    অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

               ২.২ মুিপাঠ-এর বপবর্এফ ও কলািাট ে প্রেি েি  রুি।  

               ২.৩ অংিগ্রহণ ারীভের িতুি পাওয়ারপভয়ন্ট ফাইল খুভল মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৪.৫ 

    কিপ কব্ল্বডং এর বিভে েিিা অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি। 

২.৪ এোভি কিপ কব্ল্বডং ব্যিহার  ভর পেিমভিা ড্রইং কর্মি: ফুল, পাবখ, মাে ইিযাবে 

অনুিীলি  রভি িলুি। 

               ২.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােগুভলা     

                     প্রেি েি  রভি িলভিি।   

 

 াে-৩ মুিপাঠ ব্যিহার  ভর পাওয়ারপভয়ন্ট এ স্মাট ে আট ে ও কটবিল ইিসাট ে ( সময় 2০ বমবিট )  

 

               ৩.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৪.৬ (স্মাট ে আট ে ইিসাট ে  রা) ও ৪.৭ (ভটবিল ইিসাট ে  রা)      

                    এর বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি এিং অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা  

                     উভেখ  রভি িলুি। 

               ৩.২ মুিপাঠ-এর বপবর্এফ ও কলািাট ে প্রেি েি  রুি।  

               ৩.৩ অংিগ্রহণ ারীভের িতুি পাওয়ারপভয়ন্ট ফাইল খুভল মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৪.৬ 

   (স্মাট ে আট ে ইিসাট ে  রা) ও ৪.৭ (ভটবিল ইিসাট ে  রা) অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।   

               ৩.৪ অংিগ্রহণ ারীভের কটবিল ইিসাট ে ও স্মাট ে আট ে ইিসাট ে এর বিষয়গুভলা বিভেভের  

                     অনুিীলি  রভি িলুি। 

               ৩.৫ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােগুভলা   

                     প্রেি েি  রভি িলভিি।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সময় ো ভল অংিগ্রহণ ারীভের আগ্রহ অনুর্ায়ী এই কপ্রাগ্রামটির আরও অন্যান্য সহে বিষয়গুভলার 

সাভে পবরিয়  বরভয় বেভি পাভরি। 
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কসিি র যাপ-আপ        (১0 বমবিট) 

 

৪.১  আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিি কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ  ী  ী বিষয় সম্পভ ে জ্ঞাি ও 

েক্ষিা অেেি  ভরভেি িা র্ািাই  রার েন্য  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীভ  প্রশ্ন  ভর কেভি 

বিি।  

৪.২ আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিভি অংিগ্রহণ ারীগভণর ক াি ক াি বিষভয় দুি েলিা আভে িা 

বিবহ্নি  রুি এিং এ টি কপাস্টার কপপাভর বলবখভয় বিি। আগি অংিগ্রহণ ারীগণভ  

বিভেভের মভে আভলািিার সময় বেি।   

৪.৩ েলগি পবর ল্পিা আগামী বেি ১ম কসিভি উপস্থাপভির েন্য োলোভি প্রস্তুবি বিভয় আসভি 

িলুি এিং ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি।  
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বিষয়িস্তু : মুক্তপাঠ  ব্যর্হার কলর পাওয়ার পলয়লন্ট েবি এবর্টিং ও িীনিট অনুিী ন 

 

সময়  : ২ ঘণ্টা 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 পাওয়ার পভয়ন্ট ব্যর্হার কলর ইভমে এবর্ট ও ইিসাট ে  রভি পারভিি। 

 িীনিলটর িাধ্যলি পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইলড ইলিজ ইনসাট ব ও এশডট করলি 

পারলর্ন। 

 

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার, মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর এর্ং মুক্তপাঠ এর সাি-ইউবিট ৬.১, ৬.২, 

৬.৩, ৬.৪ ও ৬.৫। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্তুবি (Facilitator’s Preparation) 

1. কসিি পবরিালিার আভগই ইভমে এবর্টিং এর বিবেন্ন ধাপগুভলা োলোভি কেভখ বিি। 

2. মুক্তপালঠর অ অ াইন িাস বন সালর্থ রাখুন।  

3. ব্যশক্তগি িলডি,ভপিড্রাইে এিং যাপটপ সালর্থ রাখুন। 

4. কসিভির শুরুভিই প্রভিযভ র  বম্পউটাভর মুিপাঠ অফলাইি োস েভির সাি-ইউবিট ৬.১, 

৬.২, ৬.৩, ৬.৪ ও ৬.৫ আভে ব িা বিবিি হভয় বিি। 

 

 াে-১: আভগর বেভির  ার্ েক্রভমর ল্ল প্রসঙ্গগুভলার পুিরাবৃবত (Recap)   (৩০ বমবিট) 

১.১  গিবেভির বিবেন্ন কসিভির উভেখকর্াগ্য বিষয় সম্পভ ে  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীগণভ  

সংভক্ষভপ িলভি িলুি। 

         ১.২ গি বেভির পাওয়ারপভয়ভন্টর ক াি ধাপগুভলা অংিগ্রহণ ারীভের সহে ও  ঠিি মভি 

হভয়ভে কসগুভলা বিবহ্নি  রুি।  

    ১.৩ বিবহ্নি অংিসল্হ অংিগ্রহণ ারীভের এভ  এভ   ভর কেখাভি িলুি। র্ারা অভপক্ষাকৃি 

দুি েল িাভেরভ  অগ্রাবধ ার বেি। সিার সামভি প্রভে্টরভরর মােভম িাভেরভ  উপস্থাপি 

 রভি বেি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বেিস 3                                                                      কসিি ৯ 
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 াে-2: মুক্তপালঠর িাধ্যলি পাওয়ার পভয়ন্ট ব্যিহার  ভর ইভমে এবর্টিং      ( ৫০ শিশনট) 

 

2.1 অংিগ্রহণ ারীভের মুক্তপাঠ এর সাি-ইউবিট ৬.১ ও ৬.২ বেবর্ও টিউলটাশরয়া টি প্রেি েি 

 রুি এিং উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা প্রভশ্নাতভর আভলািিা  রুি। 

     2.২ স ল বিক্ষােেভ  েবি ইিসাট ে ও এবর্ট এর  ােটি (  াঁটা, রং  রা, ির্ োর স্টাইল 

পবরিিেি  রা) অনুিীলি  রভি িলুি। ঘুভর ঘুভর সহায়িা  রুি, পািাপাবি সিীে ে 

সহায়িা  রার েন্য উৎসাবহি  রুি এিং সিীে ে সহায়িা বিবিি  ভর প্রভিযভ র 

পারেবি েিা বিবিি  রুি। অনুিী লনর জন্য সিয় শনধ বারণ ককর শিন। 

     2.৩ তৈিিয়ভির মােভম কলয়কজলনর  াে ( াঁটা, রং  রা, ির্ োর স্টাইল পবরিিেি  রা) 

উপস্থাপি  রভি িলুি, অন্য বিক্ষােেভের বফর্ব্যাভ  অংিগ্রহণ  রার সুভর্াগ বেি। 

     2.৪ এ ই প্রবক্রয়ায় মুক্তপাঠ এর সাি-ইউবিট ৬.৩ বেবর্ও টিউলটাশরয়া টির সহায়িায় েবির 

টাইভটল ও  যাপিি বেভি সহায়িা  রুি। 

     2.৫ কলয়কজনক  প্রভে্টরভর উপস্থাপি  রভি বেি, অন্যভের শ ডব্যাক শনন, আপবি চূড়ান্ত 

বফর্ব্যা  বেভয় সক লক ধন্যর্াি োবিভয় এই কাজটি যিষ করুন। 

 

কাজ-3: যপইন্ট টুল র িাধ্যলি েশর্র কযাপিন পশরর্িবন কলর যসইি করা   (২০ বমবিট) 

 

3.১ অংিগ্রহণ ারীভের মুক্তপাঠ এর সাি-ইউবিট ৬.৪ বেবর্ও টিউলটাশরয়া টি প্রেি েি  রুি এিং 

উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা প্রভশ্নাতভর আভলািিা  রুি। 

     3.২ প্রলিযকলক বেবর্ওটি অনুসরণ  ভর যপইন্ট এ একটি েশর্ শনলি সহায়িা করুন, েশর্র 

ইংলরজী কযাপিন মুলে শিলয় র্াং া কযাপিন কেয়ার েন্য বিভে েিিা বেি। আপবি ঘুভর ঘুভর 

সহায়িা  রুি,সিীে ে সহায়িা  রার েন্য উৎসাবহি  রুি। অনুিী লনর জন্য সিয় শনধ বারণ 

কলর শিন। 

     3.৩  ােটি কিষ হভল তৈিিয়ভির মােভম ২/১ েিভ  উপস্থাপি  রভি িলুি, অন্যলির কাে 

যর্থলক শ ডব্যাক শনন, আপশন প্রাসবঙ্গ  বফর্ব্যা  বেি এিং স লভ  ধন্যিাে বেভয় কিষ 

 রুি। 

 

কাজ-4: িীনিলটর িাধ্যলি পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইলড ইলিজ ইনসাট ব ও এশডট  রা  (২০ বমবিট) 

 

     4.১  অংিগ্রহণ ারীভের মুক্তপাঠ এর সাি-ইউবিট ৬.৫ বেবর্ও টিউলটাশরয়া টি প্রেি েি  রুি। 

এরপর এর সাভে যুি সহাবয় াটি কেখাি।   
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     4.২ শিক্ষার্থীলির বুেভি ক াি সমস্যা হভল প্রশ্ন আহিাি  রুি এিং প্রভশ্নাতভর আভলািিা  ভর 

ধারণা স্পস্ট  রুি। 

     4.৩  স লভ  বেবর্ও ও সহাবয় ার বিভে েিিা অনুসরণ  ভর স্ক্রীিিভটর মােভম স্লাইভর্ েবি   

আিভি িলুি। আপশন ঘুলর ঘুলর সহায়িা করুন। অগ্রসর শিক্ষার্থীিরলক অন্যভেরভ  সহায়িা 

করার জন্য উৎসাশহি করুন। 

     4.৪  তৈিিয়ভির মােভম ২/১ েভির  াে প্রেি েভির ব্যিস্থা  রুি,অন্যভেরভ  বফর্ব্যাভ  

অংিগ্রহণ  রভি সুভর্াগ বেি, আপবি সংভিাধি, সংভর্ােি এিং বিভয়ােি  রভি সহায়িা 

বেি। 

     4.৫  কাজ-১ এর্ং কাজ-২ এর িি কলর েশর্ এশডটিং এর কাজগুল া অনুিী ন করলি র্লুন। 

     4.৬ স লভ  ধন্যিাে োবিভয় এই কসসভির  াে সমাপ্ত  রুি। 
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--বেেেেে 

 

বিষয়িস্ত্ত         :  মুিপাঠ ব্যিহার  ভর বর্বেটাল  ভন্টন্ট তিবরর েন্য এবিভমিি (Entrance, Exit ও 

Emphasis) অনুিীলি 

 

সময়  : 1 ঘণ্টা ৩০ বমবিট  

 

বিখিফল :  এই অবধভিিি কিভষ প্রবিক্ষণােেগণ- 

 স্লাইভর্ Entrance এবিভমিি  র্োর্েোভি প্রভয়াগ  রভি পারভিি; 

 স্লাইভর্ Exit এবিভমিি  র্োর্েোভি ব্যিহার  রভি পারভিি; 

 স্লাইভর্ Emphasis এবিভমিি  সঠি োভি প্রভয়াগ  রভি পারভিি। 

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাভঠর অফলাইি োস েি সাি-ইউবিট ৫.১, ৫.২ ও ৫.৩,  বম্পউটার/যাপটপ, প্রভে্টরর, 

কহায়াইট কিার্ ে ও মা োর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation): 

1. এই কসিিটি পবরিালিার েন্য মুিপাভঠর অফলাইি োস েি সাি-ইউবিট ৫.১, ৫.২ ও ৫.৩ প্রবিটি 

 বম্পউটাভর আভে ব  িা িা বিবিি হভয় বিি। 

2. প্রভিয   বম্পউটাভর প্রভয়ােিীয় সফ টওয়্র্ার ইিস্টল আভে ব  িা িা র্ািাই  রুি। 

 

 াে-১: মুিপাঠ ব্যিহার  ভর স্লাইভর্ Entrance এবিভমিি অনুিীলি              (৩০ বমবিট) 

১.1 মুিপাঠ ৫.১ এর  এিট্রান্স এবিভমিভির বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি । 

১.২ মুিপাভঠর ৫.১ এর এিট্রান্স এবিভমিভির বপবর্এফ ও কলা-িাট েটি প্রেি েি  ভর এর বিবেন্ন ধাপগুভলা 

প্রবিক্ষণােেগভণর সাভে আভলািিা  রুি । 

১.৩ মুিপাভঠর ৫.১ এর এিট্রান্স এবিভমিভির  বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলা-িাট ে অনুর্ায়ী  িাভেরভ  অনুিীলি 

 রভি িলুি। 

১.4 তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােটি প্রেি েি  রভি িলুি ও অন্যান্যভের এ  ােগুভলা 

সম্পভ ে বফর্ব্যা  বেভি উৎসাবহি  রুি। 

 

 াে - ২ : মুি পাঠ ব্যিহার  ভর স্লাইভর্ Exit এবিভমিি অনুিীলি            (৩০ বমবিট) 

 

  ২.১ মুিপাঠ ৫.২ এর  এবক্সট এবিভমিভির বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি ।  

  ২.২ মুিপাভঠর ৫.২ এর এবক্সট এবিভমিভির বপবর্এফ ও কলা-িাট েটি প্রেি েি  ভর এর বিবেন্ন ধাপগুভলা 

বিভয় প্রবিক্ষণােেগভণর সাভে আভলািিা  রুি । 

  ২.৩ মুিপাভঠর ৫.২ এর এবক্সট এবিভমিভির  বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলা-িাট ে অনুর্ায়ী  িাভেরভ  

অনুিীলি  রাি।  

 

 

 

 

 

বেিস- ৩                                                                                        কসিি- ১০  

 



__________________________________________________________________ 
শিক্ষায় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি: প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল 

26 

 ২.4 তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােটি প্রেি েি  রভি িলুি ও অন্যান্যভের এ  ােগুভলা 

সম্পভ ে বফর্ব্যা  বেভি উৎসাবহি  রুি। 

 

 াে - ৩ : স্লাইভর্ Emphasis এবিভমিি অনুিীলি                                   (৩০ বমবিট)  

  ৩.১ মুিপাঠ ৫.৩ এর এবক্সট এবিভমিভির বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি ।  

  ৩.২ মুিপাভঠর ৫.৩ এর এবক্সট এবিভমিভির বপবর্এফ ও কলা-িাট েটি প্রেি েি  ভর এর বিবেন্ন ধাপগুভলা 

বিভয় প্রবিক্ষণােেগভণর সাভে আভলািিা  রুি । 

  ৩.৩ মুিপাভঠর ৫.৪ এর এবক্সট এবিভমিভির বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলা-িাট ে অনুর্ায়ী  িাভেরভ  অনুিীলি 

 রাি।  

 ৩.4 তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােটি প্রেি েি  রভি িলুি ও অন্যান্যভের এ  ােগুভলা 

সম্পভ ে বফর্ব্যা  বেভি উৎসাবহি  রুি। 
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শিিিিি 

 

বিষয়িস্ত্ত         :  স্লাইডের কমািি পাে ও টিগাবরং ইিসাট ে  রা  

 

সময়  : ১ ঘণ্টা ৩০ বমবিট 

 

বিখিফল :  এই যসিন যিযষ অংিগ্রহণকারীগণ-  

 স্লাইলড সরলররবখ  পভে এবিভমিি বেভি পারভিি।  

 স্লাইভর্ বৃতা ার পভে এবিভমিি বেভট পারভিি।  

 স্লাইভর্ বরফম ে কমািিপভে এবিভমিি বেভি পারভিি।  

 বট্রগার এবিভমিি বেভি পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার/যাপটপ, মুিপাঠ সাি-ইউবিট ৫.৪, ৫.৫, ৫.৬ ও ৫.৭ এিং 

মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর।  

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

3. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটার সিল আভে ব িা বিবিি হভয় বিি।  

4. এই যসিনটি পশরচালনার জন্য সহায়তাকারীর অবশ্যই কশিউটার এবং যমািন পাে 

এশনযমিযন ভাল জ্ঞান ও িক্ষতা োকযত হযব। 

5. অংিগ্রহণকারীযির  াযত কশিউটাযরর শবশভন্ন কাজগুযলা সহযজ যিখাযনা  ায় যসজন্য 

প্রযজক্টরসহ কশিউটার আযগ যেযকই প্রস্ত্ত্তত কযর রাখুন।  

 

 াে-১: মুিপাঠ ব্যিহার  ভর স্লাইভর্ সরলররবখ  পভে এবিভমিি অনুিীলি             (20 বমবিট) 

১.1 মুিপাঠ ৫.৪ এর সরলররবখ  পভে এবিভমিভির বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি । 

১.২ মুিপাভঠর ৫.৪ এর সরলররবখ  পভে এবিভমিভির বপবর্এফ ও কলা-িাট েটি প্রেি েি  ভর 

এর বিবেন্ন ধাপগুভলা প্রবিক্ষণােেগভণর সাভে আভলািিা  রুি । 

১.৩ মুিপাভঠর ৫.৪ এর সরলররবখ  পভে এবিভমিভির বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলা-িাট ে 

অনুর্ায়ী  িাভেরভ  অনুিীলি  রভি িলুি। 

১.4 তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােটি প্রেি েি  রভি িলুি ও অন্যান্যভের এ 

 ােগুভলা সম্পভ ে বফর্ব্যা  বেভি উৎসাবহি  রুি। 

 

 

 

 

 

 

বেিস 03                                                                                         কসিি ১১  
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 াে - ২ : মুি পাঠ ব্যিহার  ভর স্লাইভর্ বৃতা ার পভে এবিভমিি অনুিীলি            (20 বমবিট) 

 

  ২.১ মুিপাঠ ৫.৫ এর  বৃতা ার পভে এবিভমিভির বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি ।  

  ২.২ মুিপাভঠর ৫.৫ এর বৃতা ার পভে এবিভমিভির বপবর্এফ ও কলা-িাট েটি প্রেি েি  ভর 

এর বিবেন্ন ধাপগুভলা বিভয় প্রবিক্ষণােেগভণর সাভে আভলািিা  রুি । 

  ২.৩ মুিপাভঠর ৫.৫ এর  বৃতা ার পভে এবিভমিভির  বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলা-িাট ে 

অনুর্ায়ী  িাভেরভ  অনুিীলি  রাি।  

 ২.4 তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােটি প্রেি েি  রভি িলুি ও অন্যান্যভের 

এ  ােগুভলা সম্পভ ে বফর্ব্যা  বেভি উৎসাবহি  রুি। 

 

 াে - ৩ : স্লাইভর্ বরফম ে কমািিপভে এবিভমিি অনুিীলি                                   (25 বমবিট)

  

  ৩.১ মুিপাঠ ৫.৬ এর  বরফম ে কমািিপভে এবিভমিভির বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি ।  

  ৩.২ মুিপাভঠর ৫.৬ এর বরফম ে কমািিপভে এবিভমিভির বপবর্এফ ও কলা-িাট েটি প্রেি েি 

 ভর এর বিবেন্ন ধাপগুভলা বিভয় প্রবিক্ষণােেগভণর সাভে আভলািিা  রুি । 

  ৩.৩ মুিপাভঠর ৫.৬ এর  বরফম ে কমািিপভে এবিভমিভির  বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলা-িাট ে 

অনুর্ায়ী  িাভেরভ  অনুিীলি  রাি।  

 ৩.4 তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােটি প্রেি েি  রভি িলুি ও অন্যান্যভের 

এ  ােগুভলা সম্পভ ে বফর্ব্যা  বেভি উৎসাবহি  রুি। 

 

 াে - ৪ : স্লাইভর্ বট্রগার এবিভমিি অনুিীলি                                   (25 বমবিট) 

  

  ৪.১ মুিপাঠ ৫.৭ এর  বট্রগার এবিভমিভির বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি ।  

  ৪.২ মুিপাভঠর ৫.৭ এর বট্রগার এবিভমিভির বপবর্এফ ও কলা-িাট েটি প্রেি েি  ভর এর 

বিবেন্ন ধাপগুভলা বিভয় প্রবিক্ষণােেগভণর সাভে আভলািিা  রুি । 

  ৪.৩ মুিপাভঠর ৫.৭ এর  বট্রগার এবিভমিভির  বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলা-িাট ে অনুর্ায়ী  

িাভেরভ  অনুিীলি  রাি।  

 ৪.4 তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  িাভের  ােটি প্রেি েি  রভি িলুি ও অন্যান্যভের 

এ  ােগুভলা সম্পভ ে বফর্ব্যা  বেভি উৎসাবহি  রুি। 
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শবষয়বস্ত্ত্ত :  মুিপাঠ ব্যিহার  ভর বর্বেটাল  িভটন্ট তিবরর পবর ল্পিা ও বিভিিয 

বিষয় (এ টি মভর্ল  িভটন্ট প্রেি েভির মােভম) 

 

 

সময়  : ১ ঘণ্টা ১৫ শমশনট 

 

শিখনিল : এই যসিন যিযষ, অংিগ্রহণকারীগণ- 

 শিশজটাল কনযটে ততশরর শবযবচয শবষয়গুযলা বণ েনা করযত পারযবন।  

 

ব্যবহৃত উপকরণ : মুিপাযের সাব ইউশনট ৭.১, ৭.২, ৭.৩, ৭.৪ ও ৭.৫,  প্রযজক্টরসহ কশিউটার, 

প্রযয়াজনীয় ICT উপকরণ, যবাি ে, যপাস্টার যপপার, মাকোর যপন, পাঠ্যপুস্তক, 

Model Content.  

 

সহায়তাকারীর প্রস্ত্ত্তশত (Facilitator’s Preparation) 

          ১. যসিন পশরচালনার সময় কশিউটাযর ইোরযনট সংয াগ এবং মুিপাযের সাব ইউশনট 

১.৩ এর অিলাইন ভাস েন আযছ শকনা শনশিত হযয় শনন।  

২. যেশণকযক্ষ শিশজটাল কনযটে ব্যবহাযরর জন্য শবযবচয শবষয়গুযলা সিযকে যজযন শনন। 

৩. শিশজটাল কনযটে ব্যবহাযরর জন্য শবযবচয শবষয় সিেশকত যপ্রযজযেিন উপস্থাপনার 

জন্য কশিউটাযর প্রস্তুত কযর রাখুন।   

 

  কাজ-১: শিশজটাল কনযটে ততশরর পশরকল্পনা প্রণয়ন ও শবযবচয শবষয় (১ ঘণ্টা) 

1.1 মুিপাযের সাব ইউশনট ৭.১, ৭.২, ৭.৩, ৭.৪ ও ৭.৫ এর “যপিাগশজর আযলাযক প্রােশমক 

শিক্ষার কযেে ততশর” শবষয়ক শভশিওগুযলা প্রিি েন করুন। শভশিওটি যিযখ প্রশিক্ষণােীগণ 

শিশজটাল কনযটে ততশর করার  শবযবচয শবষয় সিযকে কী কী ধারনা যপল তা প্রযতযকযক 

শজযজ্ঞস করুন এবং গুরুত্বপূণ ে  পযয়েগুযলা যবাযি ে শলশপব্ধ  করুন।  

1.2 শিক্ষক সহাশয়কার যিষাংযি ‘শিশজটাল কনযটে ততশরর শবযবচয শবষয়ক’ সহাশয়কা 

সবাইযক পড়যত বলুন।   

1.3 এিার বিষয়বেবত  Model Content প্রিি বন করুন এিং িারা কর্ Model 

Content যিি  িার সালর্থ কিটুকু সািঞ্জস্য আলে িা জানলি চান ।   

1.4 একটি পশরকল্পনার নমুনা যিশখযয় পশরকল্পনা ততশরর ধরণ শনযয় আযলাচনা করুন। 

 

 

 

 

৩য় বেি                                                                            কসিি-১২ 
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1.5 পশরকল্পনার ধরণ শনযয় কাযরা যকান প্রশ্ন আযছ শকনা শজজ্ঞাসা করুন। প্রশ্ন োকযল তা শনযয় 

আযলাচনা করুন।  

1.6 নতুন যকান পশরকল্পনার য ৌশিক প্রস্তাব এযল স্বাগত জানান।  

 

      

২: কসিি র যাপ-আপ        (১৫ বমবিট) 

 

2.1  আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিি কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ  ী  ী বিষয় সম্পভ ে জ্ঞাি ও 

েক্ষিা অেেি  ভরভেি িা র্ািাই  রার েন্য  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীভ  প্রশ্ন  ভর কেভি 

বিি।  

2.2  আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিভি অংিগ্রহণ ারীগভণর ক াি ক াি বিষভয় দুি েলিা আভে িা 

বিবহ্নি  রুি এিং এ টি কপাস্টার কপপাভর বলবখভয় বিি। আগি অংিগ্রহণ ারীগণভ  

বিভেভের মভে আভলািিার সময় বেি।   

2.3 েলগি পবর ল্পিা আগামী বেি ১ম কসিভি উপস্থাপভির েন্য োলোভি প্রস্তুবি বিভয় 

আসভি িলুি এিং ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি।  
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বিষয়িস্ত্ত :  বর্বেটাল  িভটন্ট তিবরর েন্য পবর ল্পিা প্রণয়ি             

  সময়   : ২ ঘণ্টা 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 বর্বেটাল  িভটন্ট তিবরর পবর ল্পিা প্রণয়ভির বিবেন্ন ধাপগুভলা িণ েিা  রভি 

পারভিি।  

 বর্বেটাল  িভটন্ট তিবরর পবর ল্পিা প্রণয়ি  রভি পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ : প্রভে্টররসহ  বম্পউটার, কিার্ ে, কপাস্টার কপপার, মা োর কপি, পাঠ্যপুস্ত ।  

 

 সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

      ১. কসিি পবরিালিার সময়  বম্পউটাভর ইন্টারভিট সংভর্াগ এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর 

 াভি িি আভে ব িা বিবিি হভয় বিি। 

      ২. কেবণ ভক্ষ বর্বেটাল  িভটন্ট ব্যিহাভরর েন্য পবর ল্পিা প্রণয়ভির ধাপগুভলা বিক্ষ  

সহাবয় া অংি কেভ  োলোভি কেভি বিি।  

 

 

কাজ-১: আযগর শিযনর কা েক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার পুনরাবৃশত্ত (Recap)   (৩০ শমশনট) 

1.1. গতশিযনর শবশভন্ন যসিযনর উযেখয াগ্য শবষয় সিযকে কযয়কজন অংিগ্রহণকারীগণযক 

সংযক্ষযপ বলযত বলুন। 

 

 

   াে-২: বর্বেটাল  িভটন্ট তিবরর পবর ল্পিা প্রণয়ি  (সময় – ১ ঘন্টা ৩০ বমবিট)  

2.1 অংিগ্রহণ ারীভের বেভয়  ভয় টি েল (বিষয়বেবত ) গঠি  রুি। 

2.2 প্রভিয  েলভ  কর্ ক াভিা কেবণর কর্ ক াভিা এ টি বিষয়িস্ত্ু বিি োিি  রভি িলুি, র্ার 

উপভর িারা এ টি বর্বেটাল  িভটন্ট তিবরর পবর ল্পিা প্রণয়ি  রভিি। 

2.3 বিি োবিি বিষয়িস্তুর উপভর এ  িা এ াবধ  বিখিফল বিবহ্নি  রভি িলুি। 

2.4 বিখিফল সম্পভ ে  াভরা অস্পষ্টিা ো ভল মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১.৬ এর “বিখিফল 

কলখার ক ৌিল” বিষয়  বেবর্ওটি কেভখ প্রভয়ােিীয় কিাট বিভি িলুি।  

2.5 বিবহ্নি বিখিফভলর সাভে সামঞ্জস্যপূণ ে পাঠ্যপুস্তভ  িবণ েি বিষয়িস্ত্ত োলোভি পভড় বিভি 

িলুি।  

 শিন - ৪                                                                            যসিন ১৩ 
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2.6 এ টি ক্লাস পবরিালিার েন্য বিখিফভলর সাভে সামঞ্জস্য বিধাি  ভর কেবণ উপভর্াগী 

(পাঠ্যপুস্তভ  িবণ েি বিষয়িস্ত্ত পড়ভল প্রােবম  ধারণা পাওয়া র্ায়)   ী  ী েবি, িাট ে, গ্রাফ, 

অবর্ও, বেবর্ও িা এবিভমিি প্রভয়ােি হভি িা বিবহ্নি  ভর কিাটবুভ  বলখভি িলুি।  

2.7  য়টি স্লাইর্ এিং স্লাইর্গুভলা ব োভি বিক্ষােেভ বে   ভর উপস্থাপি  রা হভি িার এ টি 

পবর ল্পিা  রুি।   

2.8 েলীয় পবর ল্পিা উপস্থাপভির েন্য কপাস্টার কপপাভর বলভখ প্রস্ত্তবি বিভি িলুি এিং পরিিে 

কসিভি উপস্থাপভির েন্য িলুি।  

2.9 সিাইভ  ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি।  
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শবষয়বস্ত্ত্ত : শিশজটাল কনযটে ততশরর পশরকল্পনা উপস্থাপন (িলগত) 

 

সময়  : ১ ঘণ্টা ৩০ শমশনট 

 

শিখনিল : এই যসিন যিযষ, অংিগ্রহণকারীগণ- 

 শিশজটাল কনযটে ততশরর পশরকল্পনা উপস্থাপন করযবন।   

 

ব্যবহৃত উপকরণ : প্রযজক্টরসহ কশিউটার, যবাি ে, যপাস্টার যপপার, মাকোর যপন, পাঠ্যপুস্তক, শিপচাট ে 

যবাি ে।  

 

 

সহায়তাকারীর প্রস্ত্ত্তশত (Facilitator’s Preparation) 

6. িলীয় কাজ উপস্থাপযনর জন্য শিপচাট ে যবাযি ে যপাস্টার যপপারগুযলা ধারাবাশহকভাযব 

টানাযনার ব্যবস্থা করুন। 

7. িলীয় কাজ উপস্থাপযন অংিগ্রহণ ও প্রযয়াজনীয় শিিব্যাক প্রিাযনর উপয াগী আসন 

শবন্যাযসর ব্যবস্থা করুন। 

8. প্রশতটি উপস্থাপযনর পর সকল অংিগ্রহণকারীযক আযলাচনায় অংিগ্রহণ এবং প্রযয়াজনীয় 

শিিব্যাক শিযত উৎসাশহত করুন।  

 

 

  কাজ-১: অংিগ্রহণকারীযির শিযয় শিশজটাল কনযটে ততশরর পশরকল্পনা উপস্থাপন (১ ঘণ্টা ৩০ 

শমশনট) 

1.1 প্রশতটি িলযক শনধ োশরত সময় অনু ায়ী িলীয় কাজ উপস্থাপন করযত বলুন। 

1.2 প্রশতটি িযলর সকল সিস্যযির উপস্থাপনায় অংিগ্রহণ করযত বলুন।  

1.3 পশরকল্পনা উপস্থাপনার সময় যপাস্টার যপপাযর উযেশখত প্রশতটি স্লাইযির ছশব, তথ্য ও 

শনযি েিনার সঠিক সমন্বয় ঘটযছ শকনা যস শবষয় লক্ষয করুন। 

1.4 উপস্থাপি ারী েলভ  সকল শিিব্যাকসমূহ যনাট করযত বলুন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ে ে শিন                                                                          যসিন ১৪ 
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বিষয়িস্ত্ত :  ইন্টারভিভট বেবর্ও কেখা, র্াউিভলার্  রা ও স্লাইর্ এ বেবর্ও ইিসাট ে  রা  

  

সময়  : 1 ঘণ্টা ৩০ বমবিট  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 Youtube ব্যিহার  ভর বেবর্ও কেখা, বেবর্ও র্াউিভলার্  রা এিং স্লাইর্ 

এ বেবর্ও ইিসাট ে  রভি পারভিি।  

                            

 

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার, মুিপাঠ সাি-ইউবিট ৩.৪ ও ৬.7, ইন্টারভিট  াভি িি এিং 

মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর  । 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

1. ইন্টারভিট এর সংভর্াগ পর্ োপ্ত আভে ব  িা িা র্ািাই  রুি।  

2. Youtube ব্যিহার  ভর বেবর্ও কেখা, বেবর্ও র্াউিভলার্  রা এিং স্লাইর্ এ বেবর্ও 

ইিসাট ে   রা আভগ কেভ  িি ো  ভর র্াি।  

3. বিভের এিং অংিগ্রহণ ারীর যাপটভপ Adobe Flash Player এিং a-tube 

catcher সহ প্রভয়ােিীয় স ল সফটওয়যার ইিস্টল  রা আভে ব িা আভগ কেভ ই 

বিবিি হভয় বিি।                

 

 াে -১ : Youtube এ বেবর্ও অনুসন্ধাি  রা এিং র্াউিভলার্  রা                     (৬০ 

বমবিট) 

 

১.১  প্রবিক্ষণােেভেরভ  বিে বিে যাপটভপ/বপবসভি ইন্টারভিট সংভর্াগ  রভি িলুি।  

১.২  প্রবিক্ষণােেভের মভে র্ারা র্ারা Youtube এ বগভয় বেবর্ও সাি ে  ভর বেউ  রভি পাভরি 

িাভের কেভ  ১ েি ক  কর্ভ  প্রভে্টরভর ধাপগুভলা ধারািাবহ োভি  প্রেি েি  রভি িলুি।  

১.৩ র্বে এমি  াউভ  িা পাওয়া র্ায় িাহভল প্রবিক্ষ  বিভে িা প্রভে্টরভর প্রেি েি  রভিি।  

১.৪  প্রবিক্ষণােেভেরভ  মুিপাভঠর অফলাইি োস েভির সাি-ইউবিট ৩.৪ এর বেবর্ও টিউভটবরয়াল, 

কলা-িাট ে এিং বপবর্এফ এর বিভে েিিাগুভলা িার িার কেভখ অনুসরণ  রভি িলুি এিং কস 

অনুসাভর অনুিীলি  রভি িলুি। 

 

 

বেিস-০৪                                                                                              কসিি-১৫ 
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১.5  স ভল বিভে েিিাসল্হ সঠি োভি অনুসরণ  রভি পারভে ব িা এিং কস অনুসাভর 

Youtube এ বেবর্ও সাি ে ও র্াউিভলার্  রভি পারভেি ব িা িা ঘুভর ঘুভর পর্ েভিক্ষণ 

 রুি। প্রভয়ােিানুসাভর বিভে েিিা বেি।  

১.6  প্রবিক্ষণােেরা বিভে েিিাসল্হ সঠি োভি অনুসরণ  রভি কপভরভে ব িা এিং কস অনুসাভর  

Youtube এ বেবর্ও সাি ে ও র্াউিভলার্  রার েক্ষিা সঠি োভি অেেি  রভি কপভরভেি 

ব িা িা র্ািাই এর েন্য ১ েি ক  তেিিয়ভির মােভম কর্ভ  Youtube কেভ  কর্ ক াি 

এ টি বিষভয়র বেবর্ও সাি ে  ভর বেউ  ভর কেখাভি িলুি এিং প্রভয়ােিানুসাভর বফর্ব্যা  

বেি।                           

 

 াে -২ :  Youtube হভি র্াউিভলার্  রা বেবর্ও স্লাইভর্ ইিসাট ে   রা                (৩০ 

বমবিট)   

 

      ২.1 সিাইভ  Youtube হভি র্াউিভলার্কৃি কর্ ক াি বেবর্ও এ টি আলাো কফাল্ডাভর 

রাখভি  িলুি।  

      ২.২  স্লাইর্ এ বেবর্ও ইিসাট ে  রার ধারািাবহ  পদ্ধবি  প্রবিক্ষ  প্রভে্টরভর প্রেি েণ  রভিি। 

      ২.৩ প্রবিক্ষণােেভেরভ  মুিপাভঠর অফলাইি োস েভির সাি-ইউবিট 6.7 এর বেবর্ও       

টিউভটবরয়াল, কলা-িাট ে এিং বপবর্এফ এর বিভে েিিাগুলা িার িার কেভখ অনুসরণ  রভি 

িলুি এিং কস অনুসাভর অনুিীলি  রভি িলুি। 

      ২.৪ স ভল বিভে েিিাসল্হ সঠি োভি অনুসরণ  ভর  ােটি  রভি পারভে ব  িা র্ািাই  রুি। 

প্রভয়ােিভিাভধ বফর্ব্যা  প্রোি  রুি।  
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বিষয়িস্ত্ত : বেবর্ও  াটিং, েভয়বিং ও  িোট ে  রা                

 

সময়  : 1 ঘণ্টা ১৫ বমবিট 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 বেবর্ও  াটভি পারভিি; 

 বেবর্ও কোড়া বেভি পারভিি; 

 বেবর্ও  িোট ে  রভি পারভিি।  

                            

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার, মুিপাঠ সাি-ইউবিট ৬.৬ ও ৬.11 এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

4. বেবর্ও  াটিং, েভয়বিং ও  িোট ে সম্পভ ে আভগ কেভ  কেভি বিি এিং প্রভয়ােভি 

অনুিীলি  ভর রাখুি।  

5. প্রভয়ােিীয় সফটওয়যারগুভলা ইিস্টল  রা আভে ব িা আভগ কেভ ই বিবিি হভয় বিি।  

6. বেবর্ও এবর্টি সফটওয়যারটি বিভের  াভে র্াউিভলার্  ভর রাখুি।               

 

 াে -১ : বেবর্ও  াটিং, েভয়বিং ও  িোট ে  রা                                        (৬০ বমবিট)  

        

      ১.১ বেবর্ও এবর্টিং এর প্রভয়ােিীয়িা  ী এ সম্পভ ে প্রবিক্ষণােেভের  াভে বেজ্ঞাসা  রুি। 

এরপর   বেবর্ও এবর্টিং software ব্যিহার  ভর বেবর্ও এবর্টিং এর ধারণা আভে ব িা কেভি 

বিি।    

১.2 এরপর প্রবিক্ষণােেভের মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৬.৬ ও ৬.11 এর বেবর্ও টিউভটাবরয়াল, 

সহাবয় া ও কলািাভট ে কেয়া বিভে েবি া প্রভে্টরভরর মােভম কেবখভয় বেি। 

১.৩ বিভে েবি ায় বেবর্ও  াটার প্রবক্রয়া কেবখভয় বেি।  

১.৪ দুই িা িভিাবধ  বক্লপ কোড়া লাগাভিার প্রবক্রয়া কেবখভয় বেি।  

১.৫  বেবর্ও  িোট ে  রার প্রবক্রয়া কেবখভয় বেি।  

১.৬ মুিপাভঠর অফ লাইি  ভন্টন্ট এর বেবর্ও টিউভটবরয়াল িার িার কেখভি িলুি। 

১.৭ এিার প্রভিয  প্রবিক্ষণােেভ  বেবর্ও টিউভটবরয়াল অনুসরণ  ভর বিে বিে যাপটভপ পূভি ের 

 র্াউিভলার্  রা বেবর্ও  াটিং, েভয়বিং ও  িোট ে  রভি িলভিি।   

 

 

বেিস-০৪                                                                                              কসিি-১৬ 
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      ১.৮ বিভে েিিা অনুর্ায়ী প্রবিক্ষণােেগণ বিে বিে যাপটভপ বেবর্ও বক্লপ ক ভট, কোড়া বেভয়, 

  িোট ে  ভর সংরক্ষণ  রভি পারভে ব িা প্রবিক্ষ  িা ঘুভর ঘুভর কেখভিি এিং প্রভয়ােভি 

 সহভর্াবগিা  রভিি।  

১.৯ অনুিীলভির পর বেবর্ও এবর্টিং এর  াে স ল প্রবিক্ষণােে আয়ত্ব  রভি পভরভেি ব িা 

িা   র্ািাই  রার েন্য তেিিয়ভির মােভম ২/3 বেভয় বেবর্ও  াটিং, বক্লবপং, েভয়বিং  রা 

বেবর্ও  প্রে েিি  রভি িলুি। 

      

২: কসিি র যাপ-আপ        (১৫ বমবিট) 

 

2.4  আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিি কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ  ী  ী বিষয় সম্পভ ে জ্ঞাি ও 

েক্ষিা অেেি  ভরভেি িা র্ািাই  রার েন্য  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীভ  প্রশ্ন  ভর কেভি 

বিি।  

2.5  আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিভি অংিগ্রহণ ারীগভণর ক াি ক াি বিষভয় দুি েলিা আভে িা 

বিবহ্নি  রুি এিং এ টি কপাস্টার কপপাভর বলবখভয় বিি। আগি অংিগ্রহণ ারীগণভ  

বিভেভের মভে আভলািিার সময় বেি।   

2.6 েলগি পবর ল্পিা আগামী বেি ১ম কসিভি উপস্থাপভির েন্য োলোভি প্রস্তুবি বিভয় 

আসভি িলুি এিং ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি।  
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বিষয়িস্তু :েলীয়োভি এমএস পাওয়ারপভয়ন্ট এিং ইন্টারভিট ব্যিহার  ভর বর্বেটাল 

 িভটন্ট (১) তিবর 
 

সময়  : 3 ঘণ্টা 30 বমবিট (৩০ বমবিট + ১ ঘণ্টা 30 বমবিট + ১ ঘণ্টা 30 বমবিট ) 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ-  

 এমএস পাওয়ারপভয়ন্ট এিং ইন্টারভিট ব্যিহার  ভর েলীয়োভি বর্বেটাল 

 িভটন্টরিবর  রভি পারভিি 

 

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার, ইন্টারভিট  াভি িি এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর।  

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

১ . ইন্টারভিট  াভি িি ঠি  আভে ব িা check  ভর কেখুি। 

 

 াে-১: আভগর বেভির  ার্ েক্রভমর ল্ল প্রসঙ্গগুভলার পুিরাবৃবত (Recap)  (৩০ বমবিট) 

1.2. গিবেভির বিবেন্ন কসিভির উভেখকর্াগ্য বিষয় সম্পভ ে  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীগণভ  

সংভক্ষভপ িলভি িলুি। 

1.3. গিবেভি কর্ স ল অংিগ্রহণ ারী বিবেন্ন বিষভয় দুি েলিার  ো োবিভয়ভেি িাভেরভ  

কর্ভ  এভি এভ    ভর মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরভরর মােভম সিার সামভি অনুিীলি  রভি 

িলুি। অংিগ্রহণ ারীভের মভে কেভ  এ েিভ  এ বিষভয় সহায়িা  রভি িলুি।  

 

 াে ২: অংিগ্রহণ ারীভের বেভয় েলীয়োভি পাওয়ারপভয়ন্ট ও ইন্টারভিট ব্যিহার  ভর 

বর্বেটাল  িভটন্ট (১) তিবর অনুিীলি     (১ ঘণ্টা ৩০ বমবিট) 

 

২.১ বিষয়িস্তু বিভয় পূি ে পবর ল্পিা অনুর্ায়ী এিং প্রেত বফর্ব্যাভ র সমন্বভয় েলীয়োভি 

বর্বেটাল  িভটন্ট তিবর  রভি িলুি। 

২.2 প্রভিয  েভলর উপ রণ তিবরর  াে ঘুভর ঘুভর পর্ েভিক্ষণ  রুি। েভল প্রভিযভ র অংিগ্রহণ 

বিবিি  রুি। 

২.৩ েভলর স ল সেস্য পর্ োয়ক্রভম  াে  রভে ব িা লক্ষয  রুি।র্বে েভলর এ েিই  িভটন্ট 

তিবরভি  াে  ভর, িভি অন্য সেস্যভেরভ  সুভর্াগ  ভর বেি। 

২.৪ ক াি েল অসুবিধার সম্মখুীি হভল সহায়িা  রুি। 

৫ম বেি                                                              কসিি ১৭ ও ১৮ 
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বিষয়িস্ত্ত : েলীয়োভি এমএস পাওয়ারপভয়ন্ট এিং ইন্টারভিট ব্যিহার  ভর বর্বেটাল 

 িভটন্ট (১)উপস্থাপি 

সময়  : ১ ঘণ্টা  ৩০ বমবিট। 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ 

 

 বর্বেটাল  িভটন্ট ব্যিহার  ভর কেবণ ভক্ষ অংিগ্রহণল্ল  বিখি কিখাভিা 

 ার্ েক্রম পবরিালিা  রভি পারভিি 

 

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার, ইন্টারভিট  াভি িি এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

 

9. এই কসিিগুভলা প্রবিক্ষণ ভক্ষই অনুবষ্ঠি হভি। কসিিগুভলা পবরিালিার সময় বিখি-কিখাভিা 

 ার্ েক্রভম ICTউপ রভণর ব্যিহার সম্পভ ে োল োভিি এর ম এ েি অবেজ্ঞ 

Resource Person উপবস্থি ো ভল োল হভি।    

10. িাভের তিবরকৃি ICT উপ রণগুভলা USB Drive (ভপি ড্রাইে)-এ সংগ্রহ  ভর 

প্রভে্টরভরর সাভে সংযুি  বম্পউটাভর রাখার েন্য ব্যিস্থা  রভিি।    

 

 াে-১: অংিগ্রহণ ারীভের েলীয়োভি তিবর আইবসটি বর্বেটাল  িভটন্ট (১) উপস্থাপি - (1 

ঘণ্টা 30 বমবিট) 

১.১ েলীয়োভি প্রস্তুিকৃি আইবসটি উপ রণ কেবণ ভক্ষর পবরভিভি েভলর এ েিভ  উপস্থাপি 

(Microteaching)  রভি িলুি। অন্যান্য অংিগ্রহণ ারীভের কেবণ পাভঠর পবরভিি িোয় 

রাখার েন্য অনুভরাধ  রুি।     

১.২ প্রভিয  েভলর উপস্থাপিার েন্য ১৫ বমবিট  ভর সময় বেি।    

১.৩ উপস্থাপিাটি  ী  ভর আভরা বিক্ষােেভ বে   রা র্ায় কস সম্পভ ে অন্যান্য  

অংিগ্রহণ ারীভ  মিামি বেভি িলুি।  

     ১.৪  এ েভির উপস্থাপিার পভর প্রভয়ােভি Resource Person-ক  Feedback প্রোি 

 রভি িলুি। 

১.৫  সহায়িা ারী বহভসভি আপবিও এ বিষভয় মিামি বেি।    

 

 

 

 

 

৫ম শিন                                                                        যসিন ১৯ 
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     ১.৬ এ িার এই উপ রণ তিবর  রা হভল িার িার ব্যিহার  রা র্ায় এিং এ ই উপ রণ 

ব ছুটা পবরমােেি/পবরিধ েি  ভর কেবণভেভে ব্যিহার  রা প্রসভঙ্গ ধারণা বেি। 

১.৭ উপস্থাপিা কিভষ ধন্যিাে বেি এিং  রিাবলর মােভম েলভ  অবেিবিি  রুি। 

{কিাট:বফর্ব্যা  কসিভি অংিগ্রহণ ারীগণ কর্ বিষয়গুভলার প্রবি লক্ষয রাখভিি।} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 িভটন্ট উপস্থাপি কিভষ বফর্ব্যাভগর সময় বিভিিয  বিষয়সল্হ- 

 

 প্রেভম পাভঠর োভলা বে গুভলা উভেখ  রুি এিং পভর পাভঠর উন্নয়ভির েন্য পরামি ে 

বেভিি।িভি মভি রাখভিি:বিখিফল ব  বেল?বিখিফল অেেভি  ভন্টভন্টর বিষয়িস্তু ও 

উপস্থাপি  িটুকু সহায়  বেল?ল্যায়ভি বিখিফভলর প্রবিফলি ঘভটভে ব িা? 

 বিখি কিখাভিার পদ্ধবি ও ক ৌিল সম্পভ ে মিামি প্রোি; 

 আভলািিার বেবত হভি বিখি কিখাভিা  ার্ েক্রভমর মাভিান্নয়ি,বিক্ষভ র সমাভলািিা 

িয়। িাইপাভঠর উন্নয়ভির েন্য গঠিল্ল  মিামি বেি এিং ব্যবিগি 

সমাভলািিা/মন্তব্য পবরহার  রুি। 

 পাঠ পর্ েভিক্ষভণর পর িাস্তি উোহরভণর বেবতভি মন্তব্য প্রোি- 

 উন্নয়ভির কক্ষত্র সুবিবে েষ্ট  ভর প্রস্তািিা সল্হ প্রণীি হভি।ভর্মি-আবম র্বে বিখি 

কিখাভিা  ার্ েক্রম পবরিালিা  রিাম িা হভল আবম----------- রিাম। 

 আভলািিার সময় অভন্যর মিামভির প্রবি েদ্ধা প্রেি েি। 

 র্বে সম্ভি হয় িাহভল অংিগ্রহণ ারীগণ কেণী ভক্ষর পবরভিভি বর্বেটাল  িভটন্ট 

উপস্থাপি  রার সময় বেবর্ও কর বর্ েং (Video Recording)-এর ব্যিস্থা  রভি 

পাভরি। পভর (সুবিধােি  সমভয়) ধারণকৃি বেবর্ও কেখাভিার মােভম িাভেরভ  

প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  বেভি পাভরি। এভি  ভর িাভের বিভেভের সিলিা ও দুি েলিা 

বিবহ্নি  রা সহে হভি এিং উন্নয়ভির োয়গাগুভলাভি আলাোোভি গুরুত্ব বেভি 

পারভিি।  
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বিষয়িস্ত্ত : েলীয়োভি এমএস পাওয়ারপভয়ন্ট এিং ইন্টারভিট ব্যিহার  ভর বর্বেটাল 

 িভটন্ট (১) উপস্থাপি (িলমাি) 

সময়  : ১ ঘণ্টা  ১৫ বমবিট 

 

 াে-১: অংিগ্রহণ ারীভের েলীয়োভি তিবর  িভটন্ট উপস্থাপি - িলমাি   (১ ঘণ্টা) 

 

 

 াে-২: কসিি র যাপ-আপ        (১৫ বমবিট) 

2.1 আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিি কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ  ী  ী বিষয় সম্পভ ে জ্ঞাি ও 

েক্ষিা অেেি  ভরভেি িা র্ািাই  রার েন্য  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীভ  প্রশ্ন  ভর কেভি 

বিি।  

2.2  ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ম শিন                                                                               যসিন ২০ 
 

অংিগ্রহণকারীযির কাছ যেযক শিন যিযষ যসিনগুযলার শবষযয় মতামত যনওয়ার যচষ্টা করযবন। 

এজন্য শনযচর প্রশ্নগুযলার মাধ্যযম তাযির কাছ যেযক মতামত শনযত পাযরন (Randomly কযয়কজন 

অংিগ্রহণকারীযক প্রশ্ন কযর মতামত শনন)- 

5. আজযকর শিযন যকান্ শিক্ষনীয় শবষয়টি আপনার কাযছ সবযচযয় গুরুত্বপূণ ে বযল মযন হযয়যছ? 

6. আজযক যকান্ শবষয়টি আপশন সবযচযয় যবশি উপযভাগ কযরযছন? 

7. যকান্ শবষয়টি যবশি কঠিন মযন হযয়যছ? 

8. পরবতী যসিনগুযলা আরও শকভাযব ভাল করা য যত পাযর? ইতযাশি 
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বিষয়িস্ত্ত : অবর্ও  াটিং, েভয়বিং,  িোটি েং ও স্লাইর্ এ অবর্ও সংভর্ােি অনুিীলি ।                

 

সময়  : ২ ঘণ্টা (৩০ বমবিট + ১.৫ ঘন্টা + ১.৫ ঘণ্টা)  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 এশডটিং স টওয়যার ব্যিহার  ভর অবর্ও   াটিং, েভয়বিং ও স্লাইর্ এ অবর্ও  

সংভর্ােি  রভি পারভিি।                         

 

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার, ইন্টারভিট  াভি িি, মুিপাঠ অফলাইি সাি-ইউবিট ৬.৮, ৬.৯, 

৬.১০ ও ৬.১১ এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর  । 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

7. অবর্ও   াটিং, বক্লবপং ও েভয়বিং সম্পভ ে আভগ কেভ  কেভি বিি এিং প্রভয়ােভি 

অনুিীলি  ভর রাখুি।  

8. প্রভয়ােিীয় সফটওয়যারগুভলা ইিস্টল  রা আভে ব িা আভগ কেভ ই বিবিি হভয় বিি।  

9. অবর্ও এবর্টিং সফটওয়যারটি বিভের  াভে র্াউিভলার্  ভর রাখুি।                

 

 

 াে-১: আভগর বেভির  ার্ েক্রভমর ল্ল প্রসঙ্গগুভলার পুিরাবৃবত (Recap)  (৩০ বমবিট) 

1.4. গিবেভির বিবেন্ন কসিভির উভেখকর্াগ্য বিষয় সম্পভ ে  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীগণভ  

সংভক্ষভপ িলভি িলুি। 

1.5. গিবেভি কর্ স ল অংিগ্রহণ ারী বিবেন্ন বিষভয় দুি েলিার  ো োবিভয়ভেি িাভেরভ  

কর্ভ  এভি এভ    ভর মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরভরর মােভম সিার সামভি অনুিীলি  রভি 

িলুি। অংিগ্রহণ ারীভের মভে কেভ  এ েিভ  এ বিষভয় সহায়িা  রভি িলুি।  

 

 াে -২ : অশডও এশডটিং সফটওয়যার ব্যিহার  ভর অবর্ও ফাইল  াটা           (২০ বমবিট)   

   ২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৬.৮ এর অশডও এশডটিং সফটওয়যার ব্যিহার  ভর অবর্ও ফাইল 

 াটা সংক্রান্ত বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা 

উভেখ  রভি িলুি। 

    ২.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৬.৮ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

 

 

বেিস-০6                                                                                             কসিি-২1 

 

 

 



__________________________________________________________________ 
শিক্ষায় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি: প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল 

43 

    ২.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৬.৮ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ২.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ অবর্ও ফাইল  াটার সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি। 

   ২.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী অবর্ও ফাইল ক ভটভে ব িা বিবিি কহাি।  

 

 াে -৩ : অশডও এশডটিং সফটওয়যার ব্যিহার  ভর অবর্ও েভয়বিং   (২০ বমবিট)   

   3.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৬.৯ এর অশডও এশডটিং সফটওয়যার ব্যিহার  ভর অবর্ও েভয়বিং 

সংক্রান্ত বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ 

 রভি িলুি। 

    3.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৬.৯ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    3.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৬.৯ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   3.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ অবর্ও েভয়বিং  রার সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি। 

   3.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী অবর্ও েভয়বিং  ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  

 

 াে -৪ : অশডও এশডটিং সফটওয়যার ব্যিহার  ভর অবর্ও  িোট ে  রা              (২০ 

বমবিট)   

   ৪.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৬.১০ এর অশডও এশডটিং সফটওয়যার ব্যিহার  ভর অবর্ও  িোট ে 

 রা সংক্রান্ত বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা 

উভেখ  রভি িলুি। 

    ৪.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৬.১০ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ৪.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৬.১০ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ৪.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ অবর্ও  িোট ে  রার সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি। 

   ৪.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী অবর্ও  িোট ে  ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  

 

 াে-৫ : অবর্ও ফাইল স্লাইভর্ সংভর্ােি                       (৩০ বমবিট)   

   ৫.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৬.১১ এর অশডও এশডটিং সফটওয়যার ব্যিহার  ভর অবর্ও ফাইল 

স্লাইভর্ সংভর্ােি সংক্রান্ত বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য 

বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 



__________________________________________________________________ 
শিক্ষায় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি: প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল 

44 

    ৫.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৬.১১ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ৫.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৬.১১ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ৫.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ অবর্ও ফাইল স্লাইভর্ সংভর্ােি  রার সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি। 

   ৫.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী অবর্ও ফাইল স্লাইভর্ সংভর্ােি  ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  
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শবষয়বস্ত্ত্ত : ওভয়িভপে বু মাব েং, যটশর্  এবিভমিি ও কব্রব ং এিং গবণভির এবিভমিি  

 

সময়  : ১ ঘণ্টা ৩০ শমশনট 

 

শিখনিল : এই যসিন যিযষ, অংিগ্রহণকারীগণ- 

 অিলাইভি বু মাব েং  রভি, কসে  রভি ও ব্যিহার  রভি পারভিি।  

 স্লাইভর্ কটবিল এবিভমিি ও কব্র   রভি পারভিি।  

 স্লাইভর্ গবণভির বিহ্ন ও সমী রণ যুি  রভি পারভিি।   

 

ব্যবহৃত উপকরণ :  বম্পউটার/যাপটপ, ইন্টারভিট  াভি িি এিং মুিপাঠর সাি-ইউবিট ৩.৬, 

৪.৮, ৪.৯ মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

10. অিলাইভি বু মাব েং, Table এবিভমিি ও কব্র  এিং গবণভির সমী রণ সম্পভ ে আভগ 

কেভ  কেভি বিি এিং প্রভয়ােভি অনুিীলি  ভর রাখুি।  

11. প্রভয়ােিীয় সফটওয়যারগুভলা ইিস্টল  রা আভে ব িা আভগ কেভ ই বিবিি হভয় বিি।  

12. ইন্টারভিট  াভি িি ও ওভয়ি ব্রাউোর আপভর্ট ব িা বিবিি হভয় বিি।  

 

 াে -১ : অিলাইভি বু মাব েং  রভি, কসে ও ব্যিহার  রা              (৪০ বমবিট)   

   ১.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৩.৬ এর অিলাইভি বু মাব েং  রভি, কসে ও ব্যিহার সংক্রান্ত 

বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি 

িলুি। 

    ১.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৩.৬ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ১.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৩.৬ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ১.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ অিলাইভি বু মাব েং  রভি, কসে ও ব্যিহার  রার সময়  াভে বগভয় 

সহায়িা  রুি। 

   ১.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী অিলাইভি বু মাব েং  রভি, কসে ও ব্যিহার  ভরভেি ব িা বিবিি 

কহাি।  

 

৬ষ্ঠ শিন                                                                             যসিন-২২ 
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 াে -২ : স্লাইভর্ যটশর্  এবিভমিি কেয়া ও কব্র   রা                (২৫ 

বমবিট)   

   ২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৪.৮ এর স্লাইভর্ যটশর্  এবিভমিি কেয়া ও কব্র   রা সংক্রান্ত 

বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি 

িলুি। 

    ২.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৪.৮ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ২.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৪.৮ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ২.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ স্লাইভর্ যটশর্  এবিভমিি কেয়া ও কব্র   রার সময়  াভে বগভয় সহায়িা 

 রুি। 

   ২.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী স্লাইভর্ যটশর্  এবিভমিি কেয়া ও কব্র   ভরভে ব িা বিবিি কহাি।  

 

 াে -৩ : স্লাইভর্ গবণভির বিহ্ন ও সমী রণ যুি  রা     (২৫ বমবিট)   

   ৩.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ৪.৯ এর স্লাইভর্ গবণভির বিহ্ন ও সমী রণ যুি  রা সংক্রান্ত 

বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি 

িলুি। 

    ৩.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৪.৯ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ৩.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ৪.৯ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ৩.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ স্লাইভর্ গবণভির সমী রণ যুি  রার সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি। 

   ৩.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী স্লাইভর্ গবণভির সমী রণ যুি  ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  
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বিষয়িস্ত্ত : মুিপাঠ ব্যিহার  ভর ইভমইল (বেভমইল) ঠি ািা কখালা ও ইভমইল পবরবিবি 

 

সময়  : 1 ঘণ্টা 30 বমবিট  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 প্রভিযভ  ইভমইল (বেভমইল) এ াউন্ট খুলভি পারভিি। 

 বিভের ইভমইল এ াউন্ট ব্যিহার  ভর কমইল আোি-প্রোি  রভি পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ : ইন্টারভিট  াভি িি,  বম্পউটার/যাপটপ, মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৩.৫ ই-

কমইল (বেভমইল) এ াউন্ট এর অফলাইি োস েি এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

 

11. কসিি পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটাভর ইন্টারভিট সংভর্াগ আভে ব িা পরীক্ষা  ভর 

বিি। 

12. মুিপাভঠর ৩.৫ ই-কমইল (বেভমইল) এ াউন্ট-এর অফলাইি োস েিটি সংগ্রভহ আভে ব িা 

বিবিি হভয় বিি।    

13. প্রভিয   বম্পউটাভর ব্রাউোর সফটওয়যার (মবেলা ফায়ারফক্স/গুগল কক্রাম) ইন্সটল আভে 

ব িা কেভখ বিি। 

 

 াে-১: মুিপাঠ ব্যিহার  ভর ইভমইল (বেভমইল) ঠি ািা কখালা ও ইভমইল পবরবিবি  (১.৩০ ঘণ্টা) 

 

1.1 আভগ কেভি বিি অংিগ্রহণ ারীভের  ার  ার ইভমইল এ াউন্ট আভে।  

1.2 মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৩.৫ ই-কমইল (বেভমইল) এ াউন্ট অফলাইি বেবর্ও িা ই-

কমইল (বেভমইল) এ াউন্ট কখালার িণ েিা (বপবর্এফ) িা ই-কমইল (বেভমইল) 

এ াউন্ট সংবক্ষপ্ত কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

1.3 প্রেবি েি বেবর্ও িা কলািাট ে অনুসরণ  ভর Gmail-এ এ াউন্ট খুলভি িলুি। এ 

 ােটি সময়সাভপক্ষ। অিএি র্াভের এ াঊন্ট কখালা আভে, প্রভয়ােভি িাভের 

সহভর্াবগিা বিি। 

1.4 ব োভি বিভের এ াউন্ট কেভ  অন্যভ  কমইল পাঠাভি হয় িা কেবখভয় বেি। 

 

 

 

 

 

 বেিস ৬                                                                             কসিি ২৩ 
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1.5 র্াভের এ াউন্ট কখালা হভয়ভে িাভের প্রভিয ভ  এভ , অন্যভ  এ াবধ  কমইল 

পাঠাভি িলুি। 

1.6 তেিিয়ভির মােভম ২/৩ েিভ  কর্ভ  এভি কমইল ব োভি পাঠাভি হয় িা 

প্রভে্টরভরর মােভম কেখাভি িলুি, পাঠাভিা কমইল কসড কমইল এ বগভয় কেখাভি 

িলুি এিং প্রাপ্ত কমইল ইিিক্স এ বগভয় কি   ভর কেখাভি িলুি। 

1.7 বিক্ষ  িািায়ভি আমন্ত্ণ পাঠাভিার েন্য স ভলর বে-কমইল আইবর্ সংগ্রহ  রুি।  

1.8 প্রভিয ভ  িাসায়/রুভম বগভয় রাভি ই-কমইল আইবর্ ব্যিহার  ভর কফসবুভ  

এ াউন্ট খুভল আসভি িলুি। এভক্ষভত্র প্রভয়ােভি কসাশ্যাল বমবর্য়া ব্যিহার সংক্রান্ত 

সহাবয় া কেভ  সহায়িা বিভি িলুি।  
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বিষয়িস্ত্ত : মুিপাঠ ব্যিহার  ভর বিক্ষ  িািায়ভির পবরবিবি, িািায়ভির সেস্য হওয়া, লগ-

ইি ও লগ-আউট  রা এিং পাসওয়ার্ ে পবরিিেি  রা   

 

সময়  : ১ ঘণ্টা ১৫ বমবিট  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

          ১   বিক্ষ  িািায়ভির ধারণা িণি ো  রভি পারভিি; 

          ২  বিভের ইভমইল এ াউন্ট ব্যিহার  ভর বিক্ষ  িািায়ভির সেস্য হভি পারভিি;  

          ৩  বিক্ষ  িািায়ভি লগ-ইি ও লগ-আউট  রভি পারভিি; 

          ৪  বিক্ষ  িািায়ভির পাসওয়ার্ ে পবরিিেি  রভি পারভিি;  

  

ব্যিহৃি উপ রণ: মুিপাঠ সাি-ইউবিট ৮.১, ৮.২, ৮.৩, ৮.৪ ও ৮.১০  বম্পউটার, ইন্টারভিট 

 াভি িি এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

1. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটাভর মুিপাঠ সাি-ইউবিট ৮.১, ৮.২, ৮.৩ ও 

৮.৪ আভে ব  িা বিবিি হভয় বিি।  

2.  প্রবিটি  বম্পউটাভর ইন্টারভিট সংভর্াগ বিবিি  রুি। 

3. স ল অংিগ্রহণ ারীর ইভমইল ঠি ািায় পূভি েই বিক্ষ  িািায়ভির সেস্য হিার েন্য 

আমন্ত্ণ পাঠাভিি।   

4. প্রভিয   বম্পউটাভর আপভর্ট ব্রাউোর আভে ব  িা বিবিি হভয় বিি। 

 

 াে-১:  বিক্ষ  িািায়ি পবরবিবি          (১৫ বমবিট )  

১.১ (www.teachers.gov.bd )   ঠি ািায় প্রভিি  ভর মুিপাঠ ৮.১  ব্যিহার  ভর 

প্রেি েি পদ্ধবিভি বিক্ষ  িািায়ভির বিবেন্ন অংভির পবরিয় প্রোি  রুি।  

১.২ মুিপাঠ সাি-ইউবিট ৮.১ বিক্ষ  িািায়ভির পবরবিবির বেবর্ওটি কেবখভয় কস অনুু্র্ায়ী 

প্রবিক্ষােেগণভ  অনুিীলি  রভি িলুি। 

 

 াে-২:  বিক্ষ  িািায়ি এর সেস্য হওয়া এিং লগ-ইি ও লগ-আউট  রা   (৩০ বমবিট ) 

২.১ মুিপাঠ সাি-ইউবিট ৮.২ বিক্ষ  িািায়ভির সেস্য হওয়া এিং এভি লগ-ইি ও লগ 

আউট  রার বেবর্ওটি কেবখভয় কসটি বমবিমাইে  ভর বিে বিে ইভমইভল প্রভিি  ভর 

আমন্ত্ভণর বলঙ্ক-এ বক্ল   ভর প্রবিক্ষােেগণভ  সেস্য হভি সহায়িা  রুি ।  

 

 

 

 বেিস ৬                                                                               কসিি ২৪    
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২.২  তেিিয়ি পদ্ধবিভি ২/৩ েিভ  কর্ভ  বিভয় িািায়ভির সেস্য হভি কপভরভে ব  িা িা 

র্ািাই  ভর কেখুি।  

২.৩  সেস্য হওয়ার পর মুিপাঠ সাি-ইউবিট ৮.৩ এর বিভে েিিা অনুসরণ  ভর বিক্ষ  িািায়ভি 

লগ-ইি ও লগ-আউট মুিপাঠ সাি-ইউবিট লগ-ইি ও লগ-আউট  রভি িলুি।  

২.৪  ঘুভর ঘুভর কেখুি সিাই ঠি োভি লগ-ইি ও লগ-আউট  রভি পারভে ব িা। প্রভয়ােভি 

সহভর্াবগিা  রুি।  

 

 াে-৩:  বিক্ষ  িািায়ভির পাসওয়ার্ ে পবরিিেি ও কপ্রাফাইল সম্পােিা   (৩০ বমবিট) 

৩.১ মুিপাঠ সাি-ইউবিট ৮.৪ ও ৮.১০ বিক্ষ  িািায়ভির পাসওয়ার্ ে পবরিিেি ও কপ্রাফাইল 

সম্পােিা  রার বেবর্ওটি এিং এর সাভে যুি সহাবয় া ও কলািাট ে োভলাোভি লক্ষয  রভি 

িলুি।  

৩.২  বেবর্ও ও সহাবয় ার বিভে েিিা অনুসরণ  ভর অংিগ্রহণ ারীভেরভ  বিে বিে কপ্রাফাইল 

সম্পােিা  রভি িলুি।    

৩.৩  ঘুভর ঘুভর কেখুি সিাই ঠি োভি বিে কপ্রাফাইল সম্পােিার  াে  রভি পারভে ব িা। 

প্রভয়ােভি সহভর্াবগিা  রুি।  

 

কসিি র যাপ-আপ                         (১৫ বমবিট) 

৪.১  আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিি কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ  ী  ী বিষয় সম্পভ ে জ্ঞাি ও 

েক্ষিা অেেি  ভরভেি িা র্ািাই  রার েন্য  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীভ  প্রশ্ন  ভর 

কেভি বিি।  

৪.২   আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিভি অংিগ্রহণ ারীগভণর ক াি ক াি বিষভয় দুি েলিা আভে িা 

বিবহ্নি  রুি এিং এ টি কপাস্টার কপপাভর বলবখভয় বিি। আগি অংিগ্রহণ ারীগণভ  

বিভেভের মভে আভলািিার সময় বেি।   

৪.৩  েলগি পবর ল্পিা আগামী বেি ১ম কসিভি উপস্থাপভির েন্য োলোভি প্রস্তুবি বিভয় 

আসভি িলুি এিং ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি।  
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বিষয়িস্ত্ত : মুিপাঠ ব্যিহার  ভর বিক্ষ  িািায়ভির ব্যিহারঃ  ভন্টন্ট কেখা,  ভন্টন্ট করটিং, 

মন্তব্য রি ও  ভন্টন্ট  র্াউিভলার্ ইিযাবে। 

 

সময়  : ৩০ বমবিট + ১ ঘণ্টা ৩০ বমবিট = ২ ঘন্টা  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 বিক্ষ  িািায়ি হভি  িভটন্ট, েবি, অযাবিভমিি িা বেবর্ও কেখভি,  ভন্টন্ট 

করটিং বেভি পারভিি এিং র্াউিভলার্  রভি পারভিি। 

 বিক্ষ  িািায়ভির  িভটন্ট কেভখ মন্তব্য  রভি পারভিি। 

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৮.৫, ৮.৬ ও ৮.৯ এর অফলাইি োস েি, 

 বম্পউটার/যাপটপ, ইন্টারভিট  াভি িি এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

 

10. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটাভর মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৮.৫, ৮.৬ ও 

৮.৯ এর অফলাইি োস েি আভে ব িা বিবিি হভয় বিি।    

11. প্রভিয   বম্পউটাভর ব্রাউোর সফটওয়যার ইন্সটল আভে ব িা কেভখ বিি। 

12. প্রভিয   বম্পউটাভর ইন্টারভিট  াভি িি বিবিি  রুি। 

13. স ল অংিগ্রহণ ারী বিক্ষ  িািায়ভির সেস্য হভয়ভেি ব িা বিবিি হভয় বিি।  

 

 াে-১: আভগর বেভির  ার্ েক্রভমর ল্ল প্রসঙ্গগুভলার পুিরাবৃবত (Recap)        (৩০ বমবিট) 

1.6. গিবেভির বিবেন্ন কসিভির উভেখকর্াগ্য বিষয় সম্পভ ে  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীগণভ  

সংভক্ষভপ িলভি িলুি। 

 

 াে-২: বিক্ষ  িািায়ি কেভ   ভন্টন্ট কেখা, করটিং কেয়া ও মন্তব্য  রা      (৩০ বমবিট) 

         ২.১ মুিপাভঠর ইউবিট ৮.৫ ( ভন্টন্ট কেখা, করটিং কেয়া ও মন্তব্য  রা) এর বেবর্ওটি  

প্রেি েণ  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

২.২ মুিপাঠ সাি-ইউবিট এর সংবিষ্ট বপবর্এফটি প্রেি েি  রুি। 

 

 

 

 

 

 ৭ম বেি                                                                                          কসিি-২৫                                                                                         

                               কসিি  ৩     
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২.৩ অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  উভেবখি বেবর্ও ও বপবর্এফটি কেখভি িলুি ও অনুিীলভির 

েন্য সময় বিধ োরি  ভর বেি।   

 ২.৪ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ -  ভন্টন্ট কেখা, করটিং 

কেয়া ও মন্তব্য  রা ইিযাবে  ােগুভলা উপস্থাপি  রভি িলুি। 

২.৫ অন্যান্য অংিগ্রহণ ারীভেরভ  উপস্থাবপি  ােগুভলা সম্পভ ে বফর্ব্য  বেভি িলুি। 

 

 াে-৩: মুিপাঠ ব্যিহার  ভর বিক্ষ  িািায়ি কেভ   ভন্টন্ট র্াউিভলার্  রা         (৩0 বমবিট) 

৩.১ মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৮.৬ (বিক্ষ  িািায়ি কেভ   ভন্টন্ট র্াউিভলার্  রা) এর 

বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি।  

 ৩.২ প্রবিক্ষ  মুিপাঠ সাি-ইউবিট এর ৮.৬ বপবর্এফ ও কলািাট ে প্রেি েি  রভিি। 

 ৩.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  উভেবখি বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট ে কেখভি িলুি ও 

অনুিীলভির েন্য সময় বিধ োরি  ভর বেি। । 

 ৩.4 অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ   ভন্টন্ট র্াউিভলার্ 

 রার প্রবক্রয়াটি কেখাভি  িলুি। 

 ৩.5 অন্যান্য অংিগ্রহণ ারীভেরভ  উপস্থাবপি  ােগুভলা সম্পভ ে বফর্ব্য  বেভি িলুি। 

 ৩.6 ধন্যিাে োবিভয় কসিিটি কিষ  রুি।  

 

 াে-৪: মুিপাঠ ব্যিহার  ভর বিক্ষ  িািায়ভি ব্ল্গ কলখা    (৩0 বমবিট) 

        ৪.১ মুিপাভঠর ইউবিট ৮.৯ (বিক্ষ  িািায়ি কেভ   ভন্টন্ট র্াউিভলার্  রা) এর 

বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ 

 রভি িলুি।  

৪.২ প্রবিক্ষ  মুিপাঠ সাি-ইউবিট ৮.৯ এর বপবর্এফ ও কলািাট ে প্রেি েি  রভিি। 

৪.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  উভেবখি বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট ে কেখভি িলুি ও অনুিীলভির 

েন্য সময় বিধ োরি  ভর বেি। । 

৪.4 অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ   ভন্টন্ট র্াউিভলার্ 

 রার প্রবক্রয়াটি কেখাভি  িলুি। 

৪.5 অন্যান্য অংিগ্রহণ ারীভেরভ  উপস্থাবপি  ােগুভলা সম্পভ ে বফর্ব্য  বেভি িলুি। 

৪.6 ধন্যিাে োবিভয় কসিিটি কিষ  রুি।  
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  বিষয়িস্তু    : লটারীর মােভম বিষয় বিধ োরণপূি ে  অংিগ্রহণকারী কর্তবক একককিালর্ 

কনলটন্ট তিশর 

       

      সময়           : ১ ঘণ্টা ৩০বম. + ১ ঘণ্টা ৩০বম. + ১ ঘন্টা + ১৫ বম. = ৪ ঘণ্টা ১৫ বমবিট  

 

 

        বিখিফল     : এই কসিি কিভষ অংিগ্রহণ ারীগণ-  

 বিক্ষ  িািায়ি হভি র্াউিভলার্কৃি  িভটভন্টর ক াোয় ক াোয় সম্পােিা 

 রভি  হভি   িা বিবহ্নি  রভি পারভিি। 

 র্াউিভলার্কৃি  িভটভন্টর বিবহ্নি অংিগুভলা সম্পােিা  রভি পারভিি। 

 

        ব্যিহৃি উপ রণ   : কি বলস্ট, পাঠ্যিই, পাঠ্যক্রম, যাপটপ, ইন্টারভিট  াভি িি 

  

       সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

1. কসিি পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটাভর ইন্টারভিট সংভর্াগ আভে ব িা 

বিবিি হভয় বিি।    

2.  িভটন্ট তিবর কেয়ার েন্য প্রভয়ােিীয় বিষয় আভগ কেভ ই ঠি   রা আভে ব িা 

বিবিি হভয় বিি।  

3. স ভলর  াভে  িভটন্ট তিবরর েন্য বিভিিয বিষভয়র বেবর্ও ও সহাবয় া যাপটভপ 

রভয়ভে ব িা বিবিি  রুি। আপবি বিভেও কসিি পবরিালিার পূভি ে বিষয়গুভলা 

োল  ভর পভড় বিি। 

     

 াে-১:  ভন্টন্ট তিবরর পবর ল্পিা                                                                    (৩০ 

বমবিট)   

১.1 পূি ে কেভ  তিবর  ভর রাখা বিষয়িস্তু লটাবরর মােভম প্রভিয  প্রবিক্ষণােেভ  এ টি 

 ভর  িভটন্ট তিবরর বিষয় িরাদ্দ  রুি।  

১.২ স ল অংিগ্রহণ ারীভ  ৩য় বেভির ৪ে ে কসিভির কপর্াগবের আভলাভ   িভটন্ট 

তিবরর েন্য বিভিিয বিষয়সল্হ অনুর্ায়ী  িভটন্ট তিবরর েন্য পবর ল্পিা  রভি 

িলুি। এভক্ষভত্র প্রভয়ােভি মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৭.১, ৭.২, ৭.৩, ৭.৪ ও ৭.৫ এর 

বিভে েিিাগুভলা কেখুি। পািাপাবি এই কসিভি সংযুি সহাবয় া (বেিস-৭, কসিি-২)-

এ প্রেত কি বলস্ট বিভিিিা  রুি।  

১.৩ পবর ল্পিার সময় িাভের  াে কেখুি ও প্রভয়ােিীয় সহভর্াবগিা  রুি।  

১.৪ পবর ল্পিা হভয় কগভল তেিিয়ভির মােভম  প্রভিয  বিষয় কেভ  এ েি  ভর 

অংিগ্রহণ ারীভ  কর্ভ  িার পবর ল্পিা শুনুি ও প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  বেি।    

 বেিস- ৭                                                                  কসিি 2৬, ২৭ ও ২৮  
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 াে-২: পবর ল্পিা অনুর্ায়ী  িভটন্ট তিবর                                                  (৩ ঘন্টা 

৪৫ বমবিট)  

২.১ অংিগ্রহণ ারীগণভ  পবর ল্পিা অনুর্ায়ী  িভটন্ট তিবরর েন্য প্রভয়ােিীয় েবি, 

বেবর্ও, অবর্ও র্াউিভলার্  রভি বেি। 

২.২ অংিগ্রহণ ারীভেরভ  পবর ল্পিা অনুর্ায়ী কটক্সট, কিপ, কটবিল, স্মাট ে আট ে, 

এবিভমিি, েবি, অবর্ও, বেবর্ও ইিযাবে স্লাইভর্ সংভর্ােি এিং  িভটভন্টর 

বিবেন্ন েবি, বেবর্ও িা কিপ এবর্ট  ভর  িভটন্ট তিবর  রভি বেি।     

২.৩ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারীর  াে ঘুভর ঘুভর পর্ েভিক্ষণ  রুি। ক াি অংিগ্রহণ ারী 

কর্ভ াি পর্ োভয় ক াি অসুবিধার সম্মুখীি হভল সহায়িা  রুি।        

২.৪ এোভি  িভটন্ট তিবর সম্পন্ন  রভি িলুি।  

 

 াে-৩: কসিি র যাপ-আপ             (১৫ 

বমবিট) 

     ৩.১ আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিি কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ  ী  ী বিষয় সম্পভ ে জ্ঞাি ও 

েক্ষিা অেেি  ভরভেি িা র্ািাই  রার েন্য  ভয় েি অংিগ্রহণ ারী হভি প্রভশ্নাতভরর 

মােভম কেভি বিি।  

   ৩.২ ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি।     

 

 

 

 

 িভটন্ট সম্পােিার েন্য কি বলস্ট 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অংিগ্রহণ ারীভের বি ট হভি বেি কিভষ কসিিগুভলার বিষভয় মিামি কিওয়ার কিষ্টা  রুি। 

তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  বিভির প্রশ্নগুভলা  ভর িাভের মিামি বিভি পাভরি।   

১. আেভ র বেভির ক াি বিক্ষণীয় বিষয়টি আপিার  াভে সিভিভয় গুরুত্বপূণ ে মভি হভয়ভে? 

২. ক াি বিষয়টি আপবি কিবি উপভোগ  ভরভেি? 

৩. পরিিে কসিিগুভলা  ীোভি আরও  ার্ ে র  রা কর্ভি পাভর? ইিযাবে  
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বিষয়িস্ত্ত :  অংিগ্রহণ ারী  র্তে  সম্পাবেি  িভটন্ট উপস্থাপি 

 

সময়  :  ৩০ বম. + ১.৫ ঘণ্টা + 1.৫ ঘণ্টা + 1.৫ ঘণ্টা + ১ঘণ্টা +১৫ বম. = 6 ঘন্টা ১৫ 

বম.  

 

বিখিফল :  এই কসিি কিভষ অংিগ্রহণ ারীগণ- 

িাভের সম্পাবেি বর্বেটাল  িভটন্ট এ  োভি উপস্থাপি  রভি পারভিি।    

 

ব্যিহৃি উপ রণ : প্রভে্টররসহ  বম্পউটার, কিার্ ে, কপাস্টার কপপার, মা োর কপি, পাঠ্যপুস্ত , বলপিাট ে  

কিার্ ে।    

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

1. এ    াে উপস্থাপভির েন্য প্রভয়ােিীয় উপ রভণর ব্যিস্থা  রুি।  

2. প্রবিটি উপস্থাপভির পর স ল অংিগ্রহণ ারীভ  আভলািিায় অংিগ্রহণ এিং প্রভয়ােিীয় 

বফর্ব্যা  বেভি উৎসাবহি  রুি।  

 

কাজ-১: আযগর শিযনর কা েক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার পুনরাবৃশত্ত (Recap)        (৩০ শমশনট) 

১. ১ অংিগ্রহণ ারীগণ গিবেি কর্ উভেখভর্াগ্য বিষয় কেভিভেি এিং অনুিীলি  ভরভেি 

যস শবষযয় তাযির যকান অস্পষ্টতা বা দূব েলতা যেযক োকযল যজযন শনন।  

১.২  শি যকান শবষয় পুনরাযলাচনার িরকার হয় যসযক্ষযত্র অংিগ্রহণকারীযির মযধ্য  ারা 

শবষয়টি আয়ত্ত কযরযছন তাযির মযধ্য যেযক একজনযক যিযক উপস্থাপন করযত বলুন। 

১.৩ যকান গুরুত্বপূণ ে প্রসঙ্গ আযলাচনা না হযয় োকযল তা উপস্থাপন করুন। 

১.৪  প্রযয়াজযন শিক্ষক সহাশয়কা অনুসরণ কযর তাযির ভালভাযব বুঝযত সহায়তা করুন।  

 

   াে-2: অংিগ্রহণ ারীভের বেভয় তিবরকৃি  িভটন্ট উপস্থাপি    (5 ঘন্টা ৩০ বমবিট) 

   2.১ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারীভ  বিধ োবরি সময় অনুর্ায়ী এ    াে উপস্থাপি  রভি িলুি। 

   2.২ উপস্থাপিার সময় সংযুি সহাবয় া (বেিস-৭, কসিি-২)-এ প্রেত কি বলভস্টর আভলাভ   

প্রবিটি স্লাইভর্র েবি, বেবর্ও, িথ্য ও বিভে েিিা,অন্যান্য উপ রভণর ব্যিহার, কেবণ  ার্ েক্রম 

ইিযাবের সঠি  সমন্বয় ঘভটভে ব িা কস বিষযয় যনাট রাখুন এর্ং অন্যান্য 

অংিগ্রহণকারীলিরও যনাট রািলি র্লুন। 

 

 

 

 

 

 বেিস- ৮                                                                          কসিি- ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২                                                                                        

                               কসিি  ৩     
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   2.৩ প্রবিটি উপস্থাপভির পর স ল অংিগ্রহণ ারী এিং সহায়িা ারী প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  

বেভিি। 

   2.৪  উপস্থাপি ারীভ  স ল বফর্ব্যা সল্হ কিাট  রভি িলুি।  

 

 াে-3: কসিি র যাপ-আপ             (১৫ 

বমবিট) 

       3.১ আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিি কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ  ী  ী বিষয় সম্পভ ে জ্ঞাি ও 

েক্ষিা অেেি  ভরভেি িা র্ািাই  রার েন্য  ভয় েি অংিগ্রহণ ারী হভি প্রভশ্নাতভরর 

মােভম কেভি বিি।  

      3.২ ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি। 
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বিষয়িস্ত্ত :  প্রাপ্ত বফর্ব্যা  অনুর্ায়ী  িভটন্ট সংভিাধি ও িা র্ািাই রণ 

 

সময়  :  ২ ঘণ্টা (1.৫ ঘণ্টা + ৩০ বমবিট)  

 

বিখিফল :  এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ-  

 িাভের উপস্থাবপি বর্বেটাল  িভটন্ট প্রাপ্ত বফর্ব্যা  অনুর্ায়ী সংভিাধি 

করলি পারলর্ন।     

 

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার/যাপটপ, ইন্টারভিট  াভি িি। 

 

 

কাজ-১: আযগর শিযনর কা েক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার পুনরাবৃশত্ত (Recap)        (৩০ শমশনট) 

১. ১ অংিগ্রহণ ারীগণ গিবেি কর্ উভেখভর্াগ্য বিষয় কেভিভেি এিং অনুিীলি  ভরভেি 

যস শবষযয় তাযির যকান অস্পষ্টতা বা দূব েলতা যেযক োকযল যজযন শনন।  

১.২  শি যকান শবষয় পুনরাযলাচনার িরকার হয় যসযক্ষযত্র অংিগ্রহণকারীযির মযধ্য  ারা 

শবষয়টি আয়ত্ত কযরযছন তাযির মযধ্য যেযক একজনযক যিযক উপস্থাপন করযত বলুন। 

১.৩ যকান গুরুত্বপূণ ে প্রসঙ্গ আযলাচনা না হযয় োকযল তা উপস্থাপন করুন। 

১.৪  প্রযয়াজযন শিক্ষক সহাশয়কা অনুসরণ কযর তাযির ভালভাযব বুঝযত সহায়তা করুন। 

 

 

   াে-২: বফর্ব্যা  অনুর্ায়ী  িভটন্ট সংভিাধি ও র্ািাই রণ   (১ ঘণ্টা ৩০ বমবিট) 

২.১  প্রভিয  অংিগ্রহণ ারীভ  িার শনজ শনজ কনলটন্ট প্রাপ্ত শ ডব্যাক অনুসালর সংলিাধন 

করলি র্লুন।  

২.২  প্রলিযক অংিগ্রহণকারী িার কনলটন্ট শ ডব্যাক অনুসালর সঠিকিালর্ সংলিাধন করলি 

পারলেন শকনা িা োচাইপূর্ বক শনশিি করুন।  

২.3 তির্চয়লনর িাধ্যলি ৩/৪ জন অংিগ্রহণকারীর কনলটন্ট উপস্থাপলনর িাধ্যলি প্রিত্ত 

শ ডব্যাকসমূহ  অন্তর্ভ বক্ত  করা হলয়লে শকনা িা োচাই করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 বেিস- ৯                                                                                               কসিি-৩৩                                                                                       

                               কসিি  ৩     

 

 



__________________________________________________________________ 
শিক্ষায় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি: প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল 

58 

 

 

শবষয়বস্ত্ত্ত : gy³cvV e¨envi  ভর আবল ে কগ্রর্ বরবর্ং, সহায়ক পঠন উপকরণ ও 

ব্লুমস সফটওয়যাভরর ধারণা  

 

সময়  : ১ ঘো ৩০ শমশনট 

 

শিখনিল : এই যসিন যিযষ, অংিগ্রহণকারীগণ- 

 আবল ে কগ্রভর্র ধারণা, গুরুত্ব ও েক্ষিাগুভলা ব্যাখ্যা  রভি পারভিি।  

 সহয াগী বইযয়র গুরুত্ব, এর ধরন এবং শিযকাযিবল ও যলযভলি বইযয়র ধারণা 

ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করযত পারযবন।  

 ব্লুমস সিটওয়যাযরর সাযে পশরশচত হযবন এবং এর কাজ বলযত পারযবন।    

 

ব্যবহৃত উপকরণ : মুিপাঠ সাি-ইউবিট ১০.১, ১০.২, ১০.৩, ১০.৪, ১০.৫, ১০.৬ ও ১০.৭, 

 বম্পউটার/যাপটপ, ব্লুম সফটওয়ার, ইন্টারভিট মভর্ম/ াভি িি, বর্ভ াভর্িল 

িই ও কলভেলর্ িইভয়র িমুিা  বপ।  

 

সহায়তাকারীর প্রস্তুশত (Facilitator’s Preparation) 

14. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটাভর মুিপাঠ সাি-ইউবিট ১০.১, ১০.২, ১০.৩, 

১০.৪, ১০.৫, ১০.৬ ও ১০.৭ আভে ব িা বিবিি হভয় বিি।    

15. প্রভিযভ র  াভে বর্ভ াভর্িল িই ও কলভেলর্ িইভয়র িমুিা  বপ আভে ব িা বিবিি হভয় 

বিি।  

16. প্রিযভ র  াভে ইন্টারভিট ব্রাউোর, ব্লুমস সফটওয়যাভরর আপভর্ভটর্ ইন্সটলারসহ 

ইন্টারভিট  াভি িি আভে ব িা বিবিি হভয় বিি। 

 

  াে-১: আশ ব যগ্রড শরশডং এর্ং যিৌশ ক পঠন িক্ষিা উন্নয়লন এর ভূশিকা   (৩০ বমবিট) 

5 .১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১০.১ ও ১০.২ বেবর্ও দুটি  প্রেি েি  রুি। 

অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা োয াোভি লক্ষয  রভি িলুি। 

১.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট ১০.১ ও ১০.২ এর বপবর্এফ কেবখভয় বেি। 

          ১.৩ অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ সাি-ইউবিট ১০.১ ও ১০.২ এর বেবর্ও, বপবর্এফ 

    কেভখ সহায়ক পেন সামগ্রীর ধরণ ও প্রযয়াজনীয়তা সিযকে ধারণা সুস্পষ্ট করযত বলুন।  

 

৯ম বেি                                                                                       কসিি ৩৪ 
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          ১.৪ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  আবল ে কগ্রর্ বরবর্ং, এর 

    গুরুত্ব এিং কমৌবল  পঠি েক্ষিা উন্নয়ভি আবল ে কগ্রর্ বরবর্ং-এর ভূবম া ব্যাখ্যা করযত বলুন।     

 

 াে-২: সহায়ক পঠন সািগ্রী, বর্ভ াভর্িল িই ও কলভেল িই পশরশচশি ও গুরুত্ব   (৩৫ বমবিট) 

২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১০.৩, ১০.৪ ও ১০.৫ বেবর্ওগুল া প্রেি েি  রুি।  

           ২.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট ১০.৩, ১০.৪ ও ১০.৫ এর বপবর্এফ কেবখভয় বেি। 

           ২.৩ অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর ১০.৩, ১০.৪ ও ১০.৫ বেবর্ও ও বপবর্এফ কেভখ  

           মুিপাযের শনযি েিনা অনু ায়ী শবষয়গুযলা আত্মস্থ করযত বলুন।  

২.৪ অংিগ্রহণ ারীভেরভ  সহায়ক পঠন সািগ্রী, এর গুরুত্ব, বর্ভ াভর্িল িই ও কলভেল িই 

এর ধারণ ও গুরুত্ব উভেখ  রভি িলুি। 

 

 াে-৩: ব্লুি স টওয়যার পশরশচশি       (২৫ বমবিট) 

৩.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১০.৬ এর ব্লুম সফটওয়যার পবরবিবি বিষয়  বেবর্ওটি  প্রেি েি 

 রুি।  

           ৩.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট ১০.৬ -এর বপবর্এফটি কেবখভয় বেি। 

           ৩.৩ অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর ১০.৬ বেবর্ও ও বপবর্এফটি কেভখ মুিপাযের 

 শনযি েিনা অনু ায়ী শবষয়গুযলা আত্মস্থ করযত বলুন।  

৩.৪ অংিগ্রহণ ারীভেরভ  ব্লুমস সফটওয়যাভরর  াে ও ব্যিহার সম্পভ ে িলভি িলুি। 
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বিষয়িস্ত্ত : মুিপাঠ অফলাইি ব্যিহার  ভর বর্ভ াভর্িল িই উন্নয়ি প্রবক্রয়া 

 

 

সময়  : ১.৫ ঘণ্টা   

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 মুিপাঠ অফলাইি োস েি কেভখ বর্ভ াভর্িল িই তিবরর িীবিমালা 

সম্পভ ে োিভিি।   

 ব্লুমস সফটওয়যাভর বর্ভ াভর্িল িই তিবরর েন্য কটমভেভটর প্রভয়ােিীয় 

বিন্যাস  রার ক ৌিল সম্পভ ে োিভিি।  

 ব্লুমস সফটওয়যাভর বর্ভ াভর্িল িই তিবরর েন্য কটমভেভটর প্রভয়ােিীয় 

বিন্যাস  রভি পারভিি   

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাঠ অফলাইি োস েি, ইন্টারভিট ব্রাউোর, ইন্টারভিট  াভি িি, ব্লুমস 

সফটওয়যার, প্রভে্টরর  াভি িিসহ  বম্পউটার।  

 

 সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

14. এই কসিিটি পবরিালিার েন্য সহায়িা ারীর অিশ্যই মুিপাঠ অফলাইি োস েি ও ব্লুমস 

সফটওয়যার সম্পভ ে োল জ্ঞাি ও েক্ষিা ো ভি হভি। 

15. স ল অংিগ্রহণ ারীভের যাপটভপ র্াভি ইন্টারভিট  াভি িি োভ  কসটি আভগই বিবিি 

 রুি।  

16. ব্লুমস সফটওয়যাভরর ক ান্ ক ান্ বিষয়গুভলা আভলািিা  রভিি িার এ টা িাবল া আভগই 

তিবর  ভর রাখুি।  

17. ইন্টারভিট ব্রাউোর, ব্লুমস সফটওয়যাভরর আপভর্ভটর্ ইন্সটলার আভে ব িা বিবিি হভয় 

বিি।  

 াে-১: ব্লুম সফটওয়যার র্াউিভলার্, ইিস্টল ও োষা বিি োিি  রা   (2০ বমবিট) 

১.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 10.৭ এর ব্লুম সফটওয়যার র্াউিভলার্, ইিস্টল ও োষা বিি োিি 

সংক্রান্ত বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি।  

           ১.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট 10.৭ -এর বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেবখভয় বেি। 

           ১.৩ অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর 10.৭ বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেভখ  

 

 

 

 

 

৯ম বেি                  কসিি-৩৫ 
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           মুিপাযের শনযি েিনা অনু ায়ী শবষয়গুযলা অনুিীলন করযত বলুন।  

১.৪ অংিগ্রহণ ারীভের অনুিীলি কেখুি ও প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  বেি।  

 

  াে-২: gy³cvV e¨envi  ভর বর্ভ াভর্িল িই তিবরর িীবিমালা    (২০ বমবিট) 

২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 10.8 বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর 

উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা োলোভি লক্ষয  রভি িলুি। 

২.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট 10.8 এর িীবিমালা সংক্রান্ত বপবর্এফটি কেবখভয় বেি। 

           ২.৩ অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর 10.8 বেবর্ও ও বপবর্এফ কেভখ  

           বর্ভ াভর্িল িই তিবরর বিভিিয বিষয়গুভলা আত্মস্থ করযত বলুন।  

           ২.৪ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  কযয়কটি নীশতমালার 

      উযেখয াগ্য শবষয়গুযলা বলযত বলুন।  

 

 াে-৩: ব্লুম সফটওয়যার ব্যিহার  ভর বর্ভ াভর্িল িই তিবরর েন্য কটমভেট বর্োইি (২০ বমবিট) 

 

৩.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 10.৯ বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  

উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা োলোভি লক্ষয  রভি ও এরপর বিভিষ বিভিষ বে গুভলা উভেখ 

 রভি িলুি। 

৩.২ মুিপাঠ-এর সাি-ইউবিট 10.৯ এর বপবর্এফ ও কলািাট েটি  কেবখভয় বেি। 

           ৩.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর 10.৯ বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেখভি  

           িলুি।  

           ৩.৪ মুিপাভঠর বিভে েিিা অনুর্ায়ী বর্ভ াভর্িল বরর্ার কটমভেভট িব্দ ও িণ ে বিন্যাস    

             প্রশক্রয়াগুযলা অনুিীলন করযত বলুন। 

           ৩.৫  অংিগ্রহণ ারীভের অনুিীলি কেখুি ও প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  বেি। 

 

 াে-৪: ব্লুমস সফটওয়যার ব্যিহার  ভর বর্ভ াভর্িল িই তিবরর েন্য প্রভয়ােিীয় িণ ে ও িব্দ বিন্যাস 

(3০ বমবিট) 

 

৪.১ অংিগ্রহণ ারীভের বর্ভ াভর্িল িই তিবরর িীবিমালাগুভলা কেখভি িলুি।  

৪.২ এিার ব্লুমস সফটওয়যার ওভপি  ভর এই কসিভির  াে-৩ এর েন্য মুিপাভঠর বেবর্ও 

টিউভটাবরয়াল অনুসরণ  ভর বর্ভ াভর্িল িই তিবরর েন্য প্রভয়ােিীয় িণ ে ও িব্দ বিন্যাস 

 রভি িলুি।  

           ৪.৩ অংিগ্রহণ ারীভের  াে কেখুি ও প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  বেি।  

           ৪.৪  অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  তাযির কাজগুযলা    

           মাশিশমশিয়ার মাধ্যযম প্রিি েন করযত বলুন। 
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বিষয়িস্ত্ত : মুিপাঠ অফলাইি ব্যিহার  ভর কলভেলর্ িই উন্নয়ি প্রবক্রয়া 

 

সময়  : ১.৫ ঘণ্টা   

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 মুিপাঠ অফলাইি োস েি কেভখ কলভেলর্ িই তিবরর িীবিমালা সম্পভ ে 

োিভিি।   

 ব্লুমস সফটওয়যাভর কলভেলর্ িই তিবরর েন্য কটমভেভটর প্রভয়ােিীয় 

বিন্যাস  রার ক ৌিল সম্পভ ে োিভিি।  

 ব্লুমস সফটওয়যাভর কলভেলর্ িই তিবরর েন্য কটমভেভটর প্রভয়ােিীয় 

বিন্যাস  রভি পারভিি   

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাঠ অফলাইি োস েি, ইন্টারভিট ব্রাউোর, ইন্টারভিট  াভি িি, ব্লুমস 

সফটওয়যার, প্রভে্টরর  াভি িিসহ  বম্পউটার।  

 

 সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

18. এই কসিিটি পবরিালিার েন্য সহায়িা ারীর অিশ্যই মুিপাঠ অফলাইি োস েি ও ব্লুমস 

সফটওয়যার সম্পভ ে োল জ্ঞাি ও েক্ষিা ো ভি হভি। 

19. স ল অংিগ্রহণ ারীভের যাপটভপ র্াভি ইন্টারভিট  াভি িি োভ  কসটি আভগই বিবিি 

 রুি।  

20. ব্লুমস সফটওয়যাভরর ক ান্ ক ান্ বিষয়গুভলা আভলািিা  রভিি িার এ টা িাবল া আভগই 

তিবর  ভর রাখুি।  

21. ইন্টারভিট ব্রাউোর, ব্লুমস সফটওয়যাভরর আপভর্ভটর্ ইন্সটলার আভে ব িা বিবিি হভয় 

বিি।  

 

  াে-১: gy³cvV e¨envi  ভর কলভেলর্ িই তিবরর িীবিমালা    (১৫ বমবিট) 

6 .১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১০.১০ বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর 

উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা োলোভি লক্ষয  রভি িলুি। 

১.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট ১০.১০ -এর কলভেলর্ িই তিবরর িীবিমালা সংক্রান্ত বপবর্এফটি  

কেবখভয় বেি। 

 

 

 

 

 

৯ম বেি                 কসিি-৩৬ 
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           ১.৩ অংিগ্রহণ ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর ১০.১০ বেবর্ও ও বপবর্এফ কেভখ  

           কলভেলর্ িই তিবরর বিভিিয বিষয়গুভলা আত্মস্থ করযত বলুন।  

           ১.৪ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  উযেখয াগ্য কযয়কটি 

      নীশতমালা বলযত বলুন।  

 

 াে-২: ব্লুমস সফটওয়যার ব্যিহার  ভর কলভেলর্ িই তিবরর প্রবক্রয়া   (১৫ বমবিট) 

 

২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১০.১১ বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  

উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা োলোভি লক্ষয  রভি ও এরপর বিভিষ বিভিষ বে গুভলা উভেখ 

 রভি িলুি। 

২.২ মুিপাঠ সাি ইউবিট ১০.১১ এর বপবর্এফ ও কলািাট েটি  কেবখভয় বেি। 

           ২.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ সাি ইউবিট ১০.১১ এর বেবর্ও, বপবর্এফ ও 

 কলািাট েটি কেখভি িলুি।  

           ২.৪ মুিপাভঠর বিভে েিিা অনুর্ায়ী কলভেলর্ বরর্ার কটমভেভট িব্দ ও িণ ে বিন্যাস    

               প্রশক্রয়াগুযলা অনুিীলন করযত বলুন। 

           ২.৫  অংিগ্রহণ ারীভের অনুিীলি কেখুি ও প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  বেি। 

 

 াে-৩: ব্লুমস সফটওয়যার ব্যিহার  ভর কলভেলর্ িই তিবরর েন্য প্রভয়ােিীয় কলভেল বিন্যাস  (৩০ 

বমবিট) 

 

৩.১ অংিগ্রহণ ারীভের কলভেভলার্ িই তিবরর িীবিমালাগুভলা কেখভি িলুি।  

৩.২ এিার ব্লুমস সফটওয়যার ওভপি  ভর এই কসিভির  াে-২ এর েন্য মুিপাভঠর বেবর্ও 

টিউভটাবরয়াল অনুসরণ  ভর কলভেলর্ িই তিবরর েন্য প্রভয়ােিীয় িণ ে ও িব্দ বিন্যাস 

 রভি িলুি।  

           ৩.৩ অংিগ্রহণ ারীভের  াে কেখুি ও প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  বেি।  

           ৩.৪  অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  তাযির কাজগুযলা    

           মাশিশমশিয়ার মাধ্যযম প্রিি েন করযত বলুন। 

 

 াে-৪: কসিি র যাপ-আপ          (১৫ বমবিট) 

      ৪.১ আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিি কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ  ী  ী বিষয় সম্পভ ে জ্ঞাি ও 

েক্ষিা অেেি  ভরভেি িা র্ািাই  রার েন্য  ভয় েি অংিগ্রহণ ারী হভি প্রভশ্নাতভরর 

মােভম কেভি বিি।  

      4.২ প্রভিয  প্রবিক্ষণােেভ  িাসা কেভ  এ টি  ভর বর্ভ াভর্িল িই ও এ টি  ভর কলভেলর্ 

িইভয়র খসড়া তিবর  রভি আিভি িলভিি।  

      ৪.৩ ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি। 
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বিষয়িস্তু : এ  োভি ব্লুম সফটওয়যার ব্যিহার  ভর বর্ভ াভর্িল ও কলভেলর্ িই তিবর 
 

সময়  : ২ ঘণ্টা (১.৫ ঘন্টা + ৩০ বমবিট)  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ-  

 ব্লুম সফটওয়যার ব্যিহার  ভর িই তিবরর প্রবক্রয়া সম্পভ ে োিভিি।  

 ব্লুম সফটওয়যার ব্যিহার  ভর এ  োভি বর্ভ াভর্িল িই তিবর  রভি 

পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার, মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ১০.১২ ও ১০.১৩, ব্লুম সফটওয়যার, 

ইন্টারভিট  াভি িি, বর্ভ াভর্িল িই তিবরর গাইর্লাইি/ িীবিমালা, ১ম কেবণর 

কটক্সট িই,  াগে ও  লম  

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

১ . প্রবিক্ষণােেভের সিার  বম্পউটাভর ব্লুমস সফটওয়যার ইিস্টল  রা হভয়ভে িা বিবিি  রুি  

২. সিার  বম্পউটাভর ইন্টারভিট  াভি িি রভয়ভে িা বিবিি  রুি 

৩. সিার  াভে বর্ভ াভর্িল িই তিবরর িীবিমালা ও ১ম কেবণর কটক্সট িই রভয়ভে িা বিবিি 

 রুি   

৪. িইভয়র খসড়ার েন্য প্রভয়ােিীয়  াগে,  লম রভয়ভে িা বিবিি  রুি।  

 

 াে-১: আভগর বেভির  ার্ েক্রভমর ল্ল প্রসঙ্গগুভলার পুিরাবৃবত (Recap)    (30 বমবিট) 

 

1.7. গিবেভির বিবেন্ন কসিভির উভেখকর্াগ্য বিষয় সম্পভ ে  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীগণভ  

সংভক্ষভপ িলভি িলুি। 

    1.২  গিবেভির ব্লুম সফটওয়যার এিং ব্লুম লাইভব্রবরর ক াি ব্যাপারটি েটিল িা অস্পষ্ট রভয়ভে িা  

প্রবিক্ষণােেভের বি ট োিভি িাি।  

    ১.৩ কর্ স ল প্রবিক্ষণােে উি বিষয়গুভলা পাভরি িাভের িা সিার সামভি  ভর কেখাভি িলুি। 

সহায়িা  রুি ও ধন্যিাে বেভয় উৎসাবহি  রুি।  

 

 

 

 

 

১০ম বেি                                                                                   কসিি ৩৭ 
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 াে-২: ব্লুম সফটওয়যাভরর বর্োইিকৃি কটমভেট ব্যিহার  ভর িই তিবর প্রবক্রয়া ও 

 পবর ল্পিা (২০ বমবিট) 

 

২.১ অংিগ্রহণ ারীভের মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ১০.১২ ও ১০.১৩ এর কটমভেট ব্যিহার 

 ভর িই তিবরর প্রবক্রয়া সম্ববলি বেবর্ও টিউভটাবরয়ালগুভলা কেবখভয় বেি।  

২.২ অংিগ্রহণ ারীভের মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ১০.১২ ও ১০.১৩ এ সংযুি র্কুভমন্ট 

ফাইল ও কলািাট েগুভলা কেবখভয় বেি।   

২.৩ অংিগ্রহণ ারীভের কেভখ কেভখ অনুিীলি  রভি িলুি।  

           ২.৪ অংিগ্রহণ ারীভের অনুিীলি কেখুি ও প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  বেি।  

     ২.৫ এরপর অংিগ্রহণ ারীভের প্রভিয ভ  এ টি  ভর বর্ভ াভর্িল িই তিবরর পবর ল্পিা 

     ও খসড়া তিবর  রভি িলুি।  

 

 

 াে ৩: অংিগ্রহণ ারীভের  র্তে  েলীয়োভি ব্লুম সফটওয়যার ব্যিহার  ভর বর্ভ াভর্িল িই 

তিবর  (১ ঘণ্টা ১০ বমবিট) 

৩.১ খসড়া কিষ হভল ব্লুম সফটওয়যার ব্যিহার  ভর প্রভিয ভ  িাভের খসড়া অনুর্ায়ী িই তিবর 

 রভি িলুি। 

৩.২ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারীর  াে ঘুভর ঘুভর পর্ েভিক্ষণ  রুি এিং  ারও ক াি সমস্যা হভচ্ছ 

ব িা িা লক্ষয  রুি।  স ভলর সংিগ্রহণ বিবিি  রুি।  

৩.৩ অসুবিধার সম্মুখীি হভল সহায়িা  রুি।  
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বিষয়িস্তু : এ  োভি ব্লুম সফটওয়যার ব্যিহার  ভর কলভেলর্ িই তিবর 
 

সময়  : ১ ঘণ্টা ৩০ বমবিট 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ-  

 ব্লুম সফটওয়যার ব্যিহার  ভর  িই তিবরর প্রবক্রয়া সম্পভ ে োিভিি।  

 ব্লুম সফটওয়যার ব্যিহার  ভর এ  োভি কলভেলর্ িই তিবর  রভি পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার, ব্লুম সফটওয়যার, ইন্টারভিট  াভি িি, কলভেলর্ িই তিবরর 

গাইর্লাইি/ িীবিমালা, ১ম - ৩য় কেবণর কটক্সট িই,  াগে ও  লম  

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

১ . প্রবিক্ষণােেভের সিার  বম্পউটাভর ব্লুম সফটওয়যার ইিস্টল  রা হভয়ভে িা বিবিি  রুি  

২. সিার  বম্পউটাভর ইন্টারভিট  াভি িি রভয়ভে িা বিবিি  রুি 

৩. সিার  াভে কলভেলর্ িই তিবরর িীবিমালা এিং ১ম-৩য় কেবণর কটক্সট িই রভয়ভে িা 

বিবিি  রুি   

৪. িইভয়র খসড়ার েন্য প্রভয়ােিীয়  াগে,  লম রভয়ভে িা বিবিি  রুি  

 

 

 াে-১: ব্লুম সফটওয়যাভরর বর্োইিকৃি কটমভেট ব্যিহার  ভর িই খসড়া কলভেলর্ িই 

 তিবর  (২০ বমবিট) 

 

১.১ অংিগ্রহণ ারীভের প্রভিয ভ  এ টি  ভর কলভেলর্ িই তিবরর িীবিমালা কেখভি 

িলুি।  

     ১.২ এিার অংিগ্রহণ ারীভের প্রভিয ভ  এ টি  ভর কলভেলর্ িই তিবরর পবর ল্পিা ও 

     খসড়া তিবর  রভি িলুি।  

     ১.৩ তেিিয়ভির মােভম ১/২ েভির খসড়া উপস্থাপি  রভি িলুি এিং প্রভয়ােিীয় 

 বফর্ব্যা  বেি।  

 

 

 

 

 

১০ম বেি                                                                             কসিি ৩৮ 
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 াে ২: অংিগ্রহণ ারীভের  র্তে  েলীয়োভি ব্লুমস সফটওয়যার ব্যিহার  ভর কলভেলর্ িই 

তিবর (১ ঘণ্টা) 

২.১ খসড়া কিষ হভল ব্লুম সফটওয়যার ব্যিহার  ভর প্রভিয ভ  িাভের খসড়া অনুর্ায়ী িই তিবর 

 রভি িলুি। 

২.২ প্রভিযভ র  াে ঘুভর ঘুভর পর্ েভিক্ষণ  রুি এিং  ারও ক াি সমস্যা হভচ্ছ ব িা িা লক্ষয 

 রুি।  স ভলর অংিগ্রহণ বিবিি  রুি।  

২.৩ অসুবিধার সম্মুখীি হভল সহায়িা  রুি। 
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শবষয়বস্ত্ত্ত : তিবরকৃি িই উপস্থাপি, সংরক্ষণ ও ব্যিহার 
 

সময়  : ১ ঘো ৩০ শমশনট 

 

শিখনিল : এই যসিন যিযষ, অংিগ্রহণকারীগণ- 

 তিবরকৃি বর্ভ াভর্িল ও কলভেলর্ িই উন্নয়ভি প্রভয়ােিীয় েক্ষিা প্রেি েি 

 রভি পারভি। 

 তিবরকৃি িই সংরক্ষণ ও ব্যিহার  রভি পারভি। 

 প্রস্তুিকৃি বর্ভ াভর্িল ও কলভেলর্ িই ব্যিহার  রভি পারভি।   

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাঠ অফলাইি োস েি,  বম্পউটার এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

 

22. এই কসিিগুভলা প্রবিক্ষণ  ভক্ষই অনুবষ্ঠি হভি। কসিিগুভলা পবরিালিার সময় বর্ভ াভর্িল 

ও কলভেলর্ িই এিং ব্লুমস সফটিওয়যার ব্যিহার সম্পভ ে োল োভিি এর ম এ েি 

অবেজ্ঞ Resource Person উপবস্থি ো ভল োল হভি।    

23. িাভের তিবরকৃি বর্ভ াভর্িল িা কলভেলর্ িইগুভলা USB Drive (ভপি ড্রাইে)-

এ সংগ্রহ  ভর প্রভে্টরভরর সাভে সংযুি  বম্পউটাভর রাখার েন্য ব্যিস্থা  রভিি।    

 

 াে-১: অংিগ্রহণ ারীভের েলীয়োভি তিবর িই উপস্থাপি ও বফর্ব্যা   (1 ঘণ্টা) 

১.১ েলীয়োভি প্রস্তুিকৃি বর্ভ াভর্িল/ভলভেলর্ িই েভলর পভক্ষ এ েিভ  উপস্থাপি  রভি 

িলুি। অন্যান্য অংিগ্রহণ ারীভের িইটি োভলাোভি কেখার েন্য অনুভরাধ  রুি।     

১.২ প্রভিয ভ  উপস্থাপিার েন্য ২ বমবিট  ভর সময় বেি।    

১.৩ িইটি বিষভয় অংিগ্রহণ ারীভের মিামি বেভি িলুি। িইটির োভলা বে , ক াি সমস্যা 

রভয়ভে ব িা, িইটি উন্নয়ভির েন্য আর  ী  রা কর্ভি পাভর ইিযাবে বিষভয়।   

     ১.৪  এ েভির উপস্থাপিার পভর প্রভয়ােভি Resource Person-ক  Feedback প্রোি 

 রভি িলুি। 

১.৫  সহায়িা ারী বহভসভি আপবিও এ বিষভয় মিামি বেি।  

১.6 উপস্থাপিা কিভষ ধন্যিাে বেি এিং  রিাবলর মােভম েলভ  অবেিবিি  রুি। 

 

১০ম বেি                                                                             কসিি ৩৯ 
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  {কিাট:বফর্ব্যা  কসিভি অংিগ্রহণ ারীগণ কর্ বিষয়গুভলার প্রবি লক্ষয রাখভিি।} 

 

 

 

 াে-২: ব্লুমস সফটওয়যার ব্যিহার  ভর তিবরকৃি িই সংরক্ষণ ও বপ্রন্ট প্রবক্রয়া  (১৫ বমবিট) 

 

২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১০.১৪ বেবর্ওটি  প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  

উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা োলোভি লক্ষয  রভি ও এরপর বিভিষ বিভিষ বে গুভলা উভেখ 

 রভি িলুি। 

২.২ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১০.১৪ বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেবখভয় বেি। 

           ২.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাভঠর ১০.১৪ বেবর্ও, বপবর্এফ ও কলািাট েটি কেখভি  

                 িলুি।  

           ২.৪ মুিপাভঠর বিভে েিিা অনুর্ায়ী তিবরকৃি িই কসে ও বপ্রন্ট  রার প্রবক্রয়া অনুিীলন    

           করযত বলুন। 

           ২.৫  অংিগ্রহণ ারীভের অনুিীলি কেখুি ও প্রভয়ােিীয় বফর্ব্যা  বেি। 

 

 াে-৩: শডলকালডর্  ও কলভেলর্ িইভয়র ব্যিহার       (১৫ বমবিট) 

৩.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১০.১৫ এর বেবর্ও এিং বপবর্এফটি  প্রেি েি  রুি।  

৩.২ অংিগ্রহণ ারীভেরভ  বপবর্এফটি সংবিষ্ট কটক্সট িইভয়র সাভে বমবলভয় শডলকালডর্  ও 

যলযভলি বই ব্যবহাযরর যকৌিলগুযলা সিশকে ধারণা শনযত বলুন। 

           ৩.৩ অংিগ্রহণ ারীভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  ন্েডকাডেবল ও  

          যলযভলি বই ব্যবহাযরর যকৌিলগুযলা ব্যাখ্যা করযত বলুন।    

 িভটন্ট উপস্থাপি কিভষ বফর্ব্যাভগর সময় বিভিিয  বিষয়সল্হ- 

 

 প্রেভম পাভঠর োভলা বে গুভলা উভেখ  রুি এিং পভর পাভঠর উন্নয়ভির েন্য পরামি ে 

বেভিি। িভি মভি রাখভিি: ক াি কেবণর ও কলভের েন্য তিবর  রা হভয়ভে? কেবণ ও 

কলভেল অনুর্ায়ী িইভয় ব্যিহৃি িণ ে, বিহ্ন, িব্দ, েবি ইিযাবে সঠি  ব িা? িই 

উন্নয়ভির অন্যান্য িীবিমালা সঠিোভি অনুসৃি হভয়ভে ব িা?  

 িইটি উন্নয়ভির েন্য প্রভয়ােিীয় পরামি ে প্রোি; 

  আভলািিার বেবত হভি িইটির মাভিান্নয়ি, বিক্ষভ র সমাভলািিা িয়। িাই িইটির 

উন্নয়ভির েন্য গঠিল্ল  মিামি বেি এিং ব্যবিগি সমাভলািিা/মন্তব্য পবরহার 

 রুি। 

 পাঠ পর্ েভিক্ষভণর পর িাস্তি উোহরভণর বেবতভি মন্তব্য প্রোি- 

 উন্নয়ভির কক্ষত্র সুবিবে েষ্ট  ভর প্রস্তািিা সল্হ প্রণীি হভি। কর্মি-আবম র্বে িইটি 

উন্নয়ি  রিাম িাহভল আবম----------- রিাম। 

  আভলািিার সময় অভন্যর মিামভির প্রবি েদ্ধা প্রেি েি।  



__________________________________________________________________ 
শিক্ষায় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি: প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল 

70 

 

 

বিষয়িস্তু : মুিপাভঠর মােভম বিক্ষ  িািায়ি ব্যিহারঃ  িভটন্ট আপভলার্ রণ, 

 িভটন্ট বরমুে ও সেস্য হওয়ার আমন্ত্ণ পাঠাভিা   

 

সময়  : ১ ঘন্টা ২০ বমবিট 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 বিক্ষ  িািায়ভি  িভটন্ট আপভলার্  রভি পারভিি। 

 বিক্ষ  িািায়ি কেভ  অপ্রভয়ােিীয়  িভটন্ট বরমুে  রভি পারভিি।  

 বিক্ষ  িািায়ভি সেস্য হভি ইচ্ছু ভের আমন্ত্ণ পাঠাভি পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাঠ 8.৭, 8.৮ ও 8.১১ সাি ইউবিট, ইন্টারভিট  াভি িি, 

 বম্পউটার/যাপটপ এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

 

17. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটার/যাপটপ এ ইন্টারভিট সংভর্াগ এিং 

মুিপাভঠর 8.৭, 8.৮ ও 8.১১ এর অফলাইি োস েি আভে ব িা কেভখ বিি।    

18. প্রভিয   বম্পউটাভর আপভর্ভটর্ ব্রাউোর সফটওয়যার ইন্সটল আভে ব িা বিবিি হভয় 

বিি। 

 

 াে-১: সম্পাবেি  িভটন্টসল্হ অংিগ্রহণ ারী  র্তে  বিক্ষ  িািায়ভি আপভলার্  রা  (৩০ 

বমবিট) 

    1.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 8.৭ এর ‘বিক্ষ  িািায়ভি  িভটন্ট আপভলার্’ বেবর্ওটি প্রেি েি  

      রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

    1.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 8.৭ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    1.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 8.৭ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ১.৪ কখয়াল রাখভি হভি  িভটভন্টর সাইে ক ািোভিই কর্ি 20 কমগািাইভটর কিবি িা হয়। 

   ১.৫ অংিগ্রহণ ারীগণ  িভটন্ট আপভলার্  রার সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি।  

   ১.৬ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী  িভটন্ট আপভলার্  ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  

  

 বেিস ১০                                                                   কসিি  ৪০        
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   ১.৭ সম্ভি হভল তেিিয়ভির মােভম  ভয় েি অংিগ্রহণ ারী  র্তে  আপভলার্  রা  িভটন্ট 

      প্রেি েি  রভি িলুি।   

 

 াে-২: অংিগ্রহণ ারী  র্তে  বিক্ষ  িািায়ভির  িভটন্ট বরমুে  রা    (২০ বমবিট) 

    ২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 8.৮ এর ‘বিক্ষ  িািায়ি কেভ   িভটন্ট বরমুে  রা’ বেবর্ওটি 

প্রেি েি  

      রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

    ২.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 8.৮ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ২.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 8.৭ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ২.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ  িভটন্ট বরমুে  রার সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি। কখয়াল  রুি 

প্রভয়ােিীয়  িভটন্ট বরমুে  ভর কফলভে ব িা।   

   ২.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী  িভটন্ট বরমুে  ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  

 

 াে-৩: অংিগ্রহণ ারী  র্তে  বিক্ষ  িািায়ভি সেস্য হভি ইচ্ছু ভের আমন্ত্ণ পাঠাভিা (২০ 

বমবিট) 

    ৩.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 8.১১ এর ‘বিক্ষ  িািায়ভি সেস্য হভি ইচ্ছু ভের আমন্ত্ণ পাঠাভিা’ 

বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

    ৩.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 8.১১ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ৩.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 8.১১ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ৩.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ আমন্ত্ণ পাঠাভিার সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি।  

   ৩.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী আমন্ত্ণ পাঠিভয়ভে ব িা বিবিি কহাি।  

 

 াে-৪: কসিি র যাপ-আপ          (১০ বমবিট) 

  ৪.১ আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিি কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ  ী  ী বিষয় সম্পভ ে জ্ঞাি ও েক্ষিা 

অেেি  ভরভেি িা র্ািাই  রার েন্য  ভয় েি অংিগ্রহণ ারী হভি প্রভশ্নাতভরর মােভম 

কেভি বিি।  

   ৪.২ ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি। 
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বিষয়িস্তু : মুিপাভঠর মােভম মুিপাঠ অিলাইভি করবেভেিি, লগ-ইি ও লগ-

আউট এিং ক াভস ে কর্াগোি    

 

সময়  : ২ ঘন্টা (৩০ বমবিট + ১.৫ ঘণ্টা)  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 মুিপাঠ অিলাইভি করবেভেিি ও লগইি লগআউট  রভি পারভিি। 

 মুিপাঠ অিলাইভি পাসওয়ার্ ে ভুভল কগভল উদ্ধার  রভি পারভিি। 

 মুিপাঠ অিলাইভি ক াভস ে কর্াগোি  রভি ও বিষয়িস্তু কেখভি পারভিি। 

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাঠ 9.২, 9.৩ ও 9.৪ সাি ইউবিট, ইন্টারভিট  াভি িি, 

 বম্পউটার/যাপটপ এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

 

19. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটার/যাপটপ এ ইন্টারভিট সংভর্াগ এিং 

মুিপাভঠর 9.২, 9.৩ ও 9.৪ এর অফলাইি োস েি আভে ব িা কেভখ বিি।    

20. প্রভিয   বম্পউটাভর আপভর্ভটর্ ব্রাউোর সফটওয়যার ইন্সটল আভে ব িা বিবিি হভয় 

বিি। 

 

 াে-১: আভগর বেভির  ার্ েক্রভমর ল্ল প্রসঙ্গগুভলার পুিরাবৃবত (Recap)    (30 বমবিট) 

 

1.8. গিবেভির বিবেন্ন কসিভির উভেখকর্াগ্য বিষয় সম্পভ ে  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীগণভ  

সংভক্ষভপ িলভি িলুি। 

    1.২  গিবেভির কসিিগুভলার ক াি ব্যাপারটি েটিল িা অস্পষ্ট রভয়ভে িা  প্রবিক্ষণােেভের বি ট 

োিভি িাি।  

    ১.৩ কর্ স ল প্রবিক্ষণােে উি বিষয়গুভলা পাভরি িাভের িা সিার সামভি  ভর কেখাভি িলুি। 

সহায়িা  রুি ও ধন্যিাে বেভয় উৎসাবহি  রুি।  

 

 

  

 বেিস ১১                                                                   কসিি  ৪১        
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 াে-২: মুিপাঠ অিলাইভি করবেভেিি এিং লগইি ও লগআউট  রা     (৫০ বমবিট) 

   ২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 9.২ এর মুিপাঠ অিলাইভি করবেভেিি এিং লগইি ও লগআউট 

সংক্রান্ত বেবর্ওটি কেখাি। অংিগ্রহণ ারীভের এর উভেখভর্াগ্য বিষয় উভেখ  রভি িলুি। 

   ২.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.২ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

   ২.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.২ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ২.৫ অংিগ্রহণ ারীগণ অিলাইি করবেভেিি ও লগইি-লগআউট  রার সময় সহায়িা  রুি।  

   ২.৬ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী করবেভেিি  রভি এিং লগইি-লগআউট  রভি কপভরভে ব িা 

বিবিি কহাি।  

   ২.৭ সম্ভি হভল তেিিয়ভির মােভম  ভয় েি অংিগ্রহণ ারী  র্তে  করবেভেিি  রা আইবর্ভি 

লগইি-লগআউট  ভর কেখাভি িলুি।   

 

 াে-৩: মুিপাভঠর ভুভল র্াওয়া পাসওয়ার্ ে উদ্ধার  রা     (২০ বমবিট) 

   ৩.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 9.৩ এর মুিপাঠ অিলাইভির ভুভল র্াওয়া পাসওয়ার্ ে উদ্ধার সংক্রান্ত 

বেবর্ওটি কেখাি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

   ৩.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৩ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

   ৩.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৩ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ৩.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ মুিপাভঠ পাসওয়ার্ ে উদ্ধার  রার সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি। 

   ৩.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী বিষয়টি অনুিীলি  ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  

 

 াে-৪: মুিপাঠ অিলাইি ক াভস ে কর্াগোি ও ক াভস ের বিষয়িস্তু কেখা   (২০ বমবিট) 

   ৪.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 9.৪ এর মুিপাঠ অিলাইি ক াভস ে কর্াগোি ও ক াভস ের বিষয়িস্তু 

কেখা সংক্রান্ত বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা 

উভেখ  রভি িলুি। 

   ৪.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৪ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

   ৪.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৪ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ৪.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ ক াভস ে কর্াগোি ও এর বিষউিস্তু কেখার সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি।  

   ৪.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী ক াভস ে কর্াগোি ও এর বিষয়িস্তু কেভখভেি ব িা বিবিি কহাি।  
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বিষয়িস্তু : মুিপাভঠর মােভম মুিপাঠ অিলাইভি কুইে/পরীক্ষা ও এসাইিভমন্ট/ 

টাস্ক্ সািবমট  রা, কমইল কর্াগাভর্াগ এিং সাটি েবফভ ট র্াউিভলার্  রা  

 

সময়  : ১ ঘন্টা ৩০ বমবিট  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 মুিপাঠ অিলাইভি কুইে/পরীক্ষায় অংিগ্রহণ  রভি পারভিি। 

 মুিপাঠ অিলাইভি এসাইিভমন্ট/টাস্ক্ সািবমট  রভি পারভিি। 

 মুিপাঠ অিলাইভি কমইল আোি-প্রোি  রভি পারভিি।  

 মুিপাঠ অিলাইভি সাটি েবফভ ট োবি ও র্াউিভলার্  রভি পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাঠ 9.৫, 9.৬, 9.৭ ও 9.৮ সাি ইউবিট, ইন্টারভিট  াভি িি, 

 বম্পউটার/যাপটপ এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

21. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটার/যাপটপ এ ইন্টারভিট সংভর্াগ এিং 

মুিপাভঠর 9.৫, 9.৬, 9.৭ ও 9.৮ এর অফলাইি োস েি আভে ব িা কেভখ বিি।    

22. প্রভিয   বম্পউটাভর আপভর্ভটর্ ব্রাউোর সফটওয়যার ইন্সটল আভে ব িা বিবিি হভয় 

বিি। 

 

 াে-১: অংিগ্রহণ ারী  র্তে  মুিপাঠ অিলাইভি কুইে/পরীক্ষায় অংিগ্রহণ  রা  (১৫ বমবিট) 

    1.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 9.৫ এর মুিপাঠ অিলাইভি কুইে/পরীক্ষায় অংিগ্রহণ সংক্রান্ত 

বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি 

িলুি। 

    1.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৫ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    1.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৫ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ১.৫ অংিগ্রহণ ারীগণ মুিপাঠ অিলাইি কুইে/পরীক্ষায় অংিগ্রহণ  রার সময়  াভে বগভয় 

সহায়িা  রুি।  

   ১.৬ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী কুইে/পরীক্ষায় অংিগ্রহণ  ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  

  

 বেিস ১১                                                                   কসিি  ৪২        
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   ১.৭ সম্ভি হভল তেিিয়ভির মােভম  ভয় েি অংিগ্রহণ ারী  র্তে  ক াভস ে কর্াগোি  রার 

 ার্ েক্রম প্রেি েি  রভি িলুি।   

 

 াে-২: অংিগ্রহণ ারী  র্তে  মুিপাঠ অিলাইভি এসাইিভমন্ট/টাস্ক্ সািবমট  রা  (২০ বমবিট) 

   ২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 9.৬ এর মুিপাঠ অিলাইভি এসাইিভমন্ট/টাস্ক্ সংক্রান্ত বেবর্ওটি 

প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

    ২.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৬ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ২.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৬ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ২.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ এসাইিভমন্ট/টাস্ক্ সািবমট  রার সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি। 

   ২.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী এসাইিভমন্ট/টাস্ক্  ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  

  

 াে-৩: অংিগ্রহণ ারী  র্তে  মুিপাঠ অিলাইভি কমইল আোি-প্রোি  রা  (২০ বমবিট) 

   ৩.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 9.৭ এর মুিপাঠ অিলাইভি কমইল আোি-প্রোি সংক্রান্ত বেবর্ওটি 

প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এর উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

    ৩.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৭ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ৩.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৭ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ৩.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ অিলাইভি কমইল আোি-প্রোভির সময়  াভে বগভয় সহায়িা  রুি।  

   ৩.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী অিলাইভি কমইল আোি-প্রোি  ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  

  

 াে-৪: অংিগ্রহণ ারী  র্তে  মুিপাঠ অিলাইভি সাটি েবফভ ট োবি ও র্াউিভলার্  রা  (১৫ 

বমবিট) 

   ৪.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট 9.৮ এর মুিপাঠ অিলাইভি সাটি েবফভ ট োবি ও র্াউিভলার্ সংক্রান্ত 

বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  উভেখভর্াগ্য বিষয়গুভলা উভেখ  রভি িলুি। 

    ৪.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৮ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ৪.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট 9.৮ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ৪.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ অিলাইভি সাটি েবফভ ট োবি ও র্াউিভলার্  রার সময় সহায়িা  রুি।  

   ৪.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী অিলাইভি সাটি েবফভ ট োবি ও র্াউিভলার্  ভরভেি ব িা বিবিি 

কহাি।  
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বিষয়িস্ত্ত : মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর পবরিালিার ক ৌিল  ( VGA,HDMI, Mini 

HDMI,Display etc) অনুিীলি                

 

সময়  : ১ ঘণ্টা ৩০ বমবিট 

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর ব্যিহাভরর বিয়ম িণ েিা  রভি পারভিি। 

 VGA ,HDMI   যািল ব্যিহার  ভর   বম্পউটাভরর সাভে প্রভে্টরর সংভর্াগ 

বেভি পারভিি। 

 Mini HDMI     যািল ব্যিহার  ভর  Laptop/Smart Phone এর  

সাভে প্রভে্টরর সংভর্াগ বেভি পারভিি। 

 Projector এর  বর্সভে েবিি প্রােবম  সমস্যার সমাধাি  রভি পারভি। 

                            

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার, মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর ,VGAও HDMI ও Mini HDMI 

 যািল । 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

1. মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরভরর বিবেন্ন িাটি, কপাট ে,  াভি িি পভয়ন্ট, ইিযাবের  ােসহ 

পবরিালিার ক ৌিল  এিং ব্যিহাভরর বিয়ম োলোভি কেভি বিি।  

2. VGAও HDMI ও Mini HDMI  যািল সংগ্রভহ রাখুি।  

3. Projector এর  বর্সভে েবিি   ী  ী সমস্যা হভি পাভর িা পূি ে কেভ ই আয়ত্ব  রুি।  

4. প্রভয়ােিীয় সফটওয়যারগুভলা ইিস্টল  রা আভে ব িা আভগ কেভ ই বিবিি হভয় বিি।     

5. মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ১১.১১ আভে ব িা বিবিি হভয় বিি।             

 

 াে-১: মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর পবরিালিার ক ৌিল     (১ ঘন্টা ১৫ বমবিট) 

1.1. প্রবিক্ষণােেভের মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ১১.১১ এর প্রভে্টরর  াভি িি সংক্রান্ত বেবর্ও 

টিউভটাবরয়ালটি কেখভি িলুি।  

1.2. এরপর িাভেরভ  মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ১১.১১ এর সাভে যুি বপবর্এফ ও কলািাট ে 

োভলাোভি পড়ভি িলুি।  

 বেিস ১১                                                                                  কসিি ৪৩        
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1.3.  এিার অংিগ্রহণ ারীভের মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর  াভি িি ও ব্যিহার সংক্রান্ত বিবেন্ন 

বিষভয় অংিগ্রহণ ারীভের মিামি োিভি িাি ও প্রভয়ােিীয় বিষয় আভলািিা  রুি।  

1.4. অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি-ইউবিট ১১.১১ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, কলািাট ে 

অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

1.5. কর্ স ল যাপটভপ VGA (Video Graphic Arrey) কপাট ে িাই  কস স ল যাপটভপ 

HDMI (High Definition Multimedia Interface)  যািল বেভয়  

ব োভি প্রভে্টরভরর সাভে সংভর্াগ বেভি হয় িা কেবখভয় বেভিি।  

1.6. Mini HDMI  যািল ব্যিহার  ভর  প্রভে্টরভরর সাভে Laptop/Smart Phone এর  

 াভি িি ব োভি বেভি হয় িা  হাভি  লভম  ভর কেবখভয় বেি। প্রভয়ােভি সংযুি 

সহবয় ার সহভর্াবগিা বিি । 

1.7. অংিগ্রহণ ারীগণভের মে কেভ  তেিিয়ভির মােভম  ভয় েিভ  সামভি এভি 

মাবিবমবর্ভয় প্রভে্টরর পবরিালিার বিবেন্ন বিষয়গুভলা কেখাভি িলুি।  

1.8. প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর পবরিালিার েন্য প্রভয়ােিীয় েক্ষিা অেেি 

 ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  

 

 ােঃ-২:  Projector এর  Display েবিি সমস্যার সমাধাি               (15 

বমবিট) 

 

২.১  ী  ী  ারভণ Projector এর Display আভস িা কসই  ারণগুবল উভেখ  রুি। এিং       

িার সমাধাভি  ী  রভি হভি িণ েিা বেি। এ কক্ষভত্র মুিপাঠ সাি-ইউবিট ১২.৫ এ প্রভে্টরর সমস্যা 

সংক্রান্ত বেবর্ও ও সহাবয় ার সহভর্াবগিা বিি। 
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বিষয়িস্ত্ত :  ার্ ে র মাবিবমবর্য়া ক্লাসরুম (MMC Functional) 

 

সময়  : ১ ঘণ্টা ২০ বমবিট  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

  ার্ ে র মাবিবমবর্য়া ক্লাস  ার্ ে র  রার েন্য ব্যিহৃি র্যািভিার্ ে এপস 

সম্পভ ে োিভি পারভিি 

 MMC Dashboard কমািাইল এপস ইন্সটল ও ব্যিহার  রভি 

পারভিি 

 MMC Dashboard অিলাইভি ব্যিহার ও প্রভয়ােিীয়  াে 

 রভি পারভিি 

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মভর্ল  িভটন্ট, বিক্ষ ভের েন্য বিভে েিিা, MMC মবিটবরং mobile 

app, ইন্টারভিট সংভর্াগ, মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ১১.1 কেভ  ১১.১০ এিং 

১১.১২ কেভ  ১১.১৪।  

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

9. প্রবিক্ষণােেভের স ভলর  াভে মভর্ল  িভটন্ট- সরিরাহ  রা (প্রবিক্ষণ কিভষ বিে 

প্রবিষ্ঠাভি সরিরাভহর েন্য) 

10. বিক্ষ ভের েন্য কসিি সংবিষ্ট ব ছু বিভে েিিা/ পরামি ে  প্রস্তুি  ভর রাখা 

11. MMC মবিটবরং এর েন্য MMC Dashboard এর কর্স্ক্টপ োস েি এর ব্যিহার 

বিবধ বিে  বম্পউটাভর সংরক্ষণ রাখা 

12. MMC মবিটবরং এর েন্য MMC Dashboard এর mobile app এর 

ব্যিহার বিবধ বিে  বম্পউটাভর সংরক্ষণ রাখা 

13. প্রবিক্ষণােেভের কমািাইভল mmc app ইিষ্টল আভে  ী িা িা বিবিি  ভর বিি 

14. ইন্টারভিট সংভর্াগ   , Multimedia Projector ও ইন্টারভিট connectionবিবিি 

 রা 

15. মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ১১.1 কেভ  ১১.১০ এিং ১১.১২ কেভ  ১১.১৪ ো া বিবিি  রা  

 

 

 

 

 

 

 

 

বেিস ১১                                                                                   কসিি-৪৪ 

 

http://mmcstats.com/
http://mmcstats.com/
http://mmcstats.com/
http://mmcstats.com/
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 াে-১: MMC Dashboard কমািাইল এম্পস পবরবিবি     (১০ বমবিট) 

    1.১ মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ১১.১২ এর MMC Dashboard কমািাইল এপস পবরবিবি 

সংক্রান্ত বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি।  

    1.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ১১.১২ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি ও পড়ভি িলুি। 

   ১.৫ অংিগ্রহণ ারীভেরভ  এপস সংবিষ্ট বিবেন্ন  প্রশ্ন  ভর িাভের মিামি োিভি িাি।  

   ১.৬ িাভের মিামি োিভি িাি ও প্রভয়ােিীয় বিষভয় অিবহি  রুি।   

 

 াে-২: MMC Dashboard কমািাইল এপস ব্যিহার   (২০ বমবিট) 

   ২.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১১.১৩ অেিা ১১.১৪ (বিক্ষ ভের েন্য হভল ১১.১৩ এিং বিক্ষা 

অবফসারভের েন্য ১১.১৪) এর MMC Dashboard কমািাইল এপস ব্যিহার 

সংক্রান্ত বেবর্ওটি প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভের উভেখভর্াগ্য বিষয় উভেখ  রভি িলুি। 

    ২.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ১১.১৩ অর্থর্া ১১.১৪ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ২.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ১১.১৩ অর্থর্া ১১.১৪ এর বেবর্ও, 

বপবর্এফ, কলািাট ে কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ২.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ MMC Dashboard কমািাইল এপ ব্যর্হার  রার সময়  াভে 

বগভয় সহায়িা  রুি। 

   ২.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী এপটি ব্যর্হার  ভরভেি ব িা বিবিি কহাি।  

  

 াে-৩: MMC Dashboard অিলাইভি ব্যিহার     (৪০ বমবিট) 

   ৩.১ মুিপাভঠর সাি ইউবিট ১১.২ – ১১.১০ এর MMC Dashboard যডস্কটপ/অিলাইভি 

ব্যিহার সংক্রান্ত বেবর্ওগুল া প্রেি েি  রুি। অংিগ্রহণ ারীভেরভ  বিভিষ বে  উভেখ 

 রভি িলুি। 

    ৩.২ মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ১১.২ – ১১.১০ এ যুি বপবর্এফ এিং কলািাট ে প্রেি েি  রুি। 

    ৩.৩ অংিগ্রহি ারী প্রভিয ভ  মুিপাঠ-এর সাি ইউবিট ১১.২ – ১১.১০ এর বেবর্ও, বপবর্এফ, 

কলািাট ে কেখভি িলুি এিং কস অনুর্ায়ী অনুিীলি  রভি িলুি।  

   ৩.৪ অংিগ্রহণ ারীগণ MMC Dashboard যডস্কটপ/অিলাইভি ব্যিহাভরর সময়  াভে 

বগভয় সহায়িা  রুি।  

   ৩.৫ প্রভিয  অংিগ্রহণ ারী MMC Dashboard যডস্কটপ/অিলাইভি ব্যিহার  ভরভে 

ব িা বিবিি কহাি।  
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 াে-৪: কসিি র যাপ-আপ            (১০ বমবিট) 

   ৪.১ আেভ র বেভির বিবেন্ন কসিি কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ  ী  ী বিষয় সম্পভ ে জ্ঞাি ও েক্ষিা 

অেেি  ভরভেি িা র্ািাই  রার েন্য  ভয় েি অংিগ্রহণ ারী হভি প্রভশ্নাতভরর মােভম 

কেভি বিি।  

   ৪.২ ধন্যিাে বেভয় কসিি কিষ  রুি।  
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বিষয়িস্তু : মুিপাভঠর মােভম গুগভলর বিবেন্ন সাবে েস (গুগল ড্রাইে, গুগল ফম ে 

ইিযাবে) ব্যিহার  রা  

 

সময়  : ২ ঘণ্টা (৩০ বমবিট + ১ ঘন্টা ৩০ বমবিট)  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 গুগল ড্রাইভে ফাইল আপভলার্, কিয়ার ও র্াউিভলার্  রভি পারভিি।  

 গুগল ড্রাইে  বম্পউটাভর ইন্সটল ও ব্যিহার  রভি পারভিি।  

 গুগল ফম ে ব্যিহার  রভি পারভিি। 

 

ব্যিহৃি উপ রণ : মুিপাঠ ৩.৭, ৩.৮ ও ৩.৯ সাি-ইউবিট, ইন্টারভিট  াভি িি, 

 বম্পউটার/যাপটপ এিং মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর। 

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

 

23. কসিিগুভলা পবরিালিার সময় প্রবিটি  বম্পউটার/যাপটপ এ ইন্টারভিট সংভর্াগ 

এিং মুিপাভঠর ৩.৭, ৩.৮ ও ৩.৯ এর অফলাইি োস েি আভে ব িা কেভখ বিি।    

24. প্রভিয   বম্পউটাভর আপভর্ভটর্ ব্রাউোর সফটওয়যার ইন্সটল আভে ব িা বিবিি হভয় 

বিি। 

25. প্রভিযভ র বেভমইল এ াউন্ট এ টিে রভয়ভে ব িা বিবিি হভয় বিি।  

 

কাজ-১: আযগর শিযনর কা েক্রযমর মূল প্রসঙ্গগুযলার পুনরাবৃশত্ত (Recap)        (৩০ শমশনট) 

১. ১ অংিগ্রহণ ারীগণ গিবেি কর্ উভেখভর্াগ্য বিষয় কেভিভেি এিং অনুিীলি  ভরভেি 

যস শবষযয় তাযির যকান অস্পষ্টতা বা দূব েলতা যেযক োকযল যজযন শনন।  

১.২  শি যকান শবষয় পুনরাযলাচনার িরকার হয় যসযক্ষযত্র অংিগ্রহণকারীযির মযধ্য  ারা 

শবষয়টি আয়ত্ত কযরযছন তাযির মযধ্য যেযক একজনযক যিযক উপস্থাপন করযত বলুন। 

১.৩ যকান গুরুত্বপূণ ে প্রসঙ্গ আযলাচনা না হযয় োকযল তা উপস্থাপন করুন। 

১.৪  প্রযয়াজযন শিক্ষক সহাশয়কা অনুসরণ কযর তাযির ভালভাযব বুঝযত সহায়তা করুন। 

 

 

  

 বেিস - ১২                                                                       কসিি - ৪৫        
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কাজ-২: গুগল ড্রাইভ এ ফাইল আপভলার্, কিয়ার ও র্াউিভলার্  রা              (৩০ শমশনট) 

২. ১ অংিগ্রহণ ারীগণ গুগল ড্রাইভ এর ব্যিহার োভিি ব -িা বেজ্ঞাসা  রুি। 

২.২  অংিগ্রহণকারীযির মযধ্য  ারা োভিি তাযির মযধ্য যেযক একজনযক যিযক উপস্থাপন 

করযত বলুন। এ সিশকেত ধারণা পশরষ্কার না হযল, গুগল ড্রাইভ এর সম্পভ ে ধারণা বেি। 

২.৩ মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৩.৭ এর গুগল ড্রাইভ এ ফাইল আপভলার্, কিয়ার ও র্াউিভলার্ 

সংক্রান্ত বেবর্ও, সহাবয় া ও কলািাট ে কেখভি িলুি।  

২.৪ এবার এই শনযি েিনা অনুসরণ কযর গুগল ড্রাইভ এ ফাইল আপভলার্, কিয়ার ও 

র্াউিভলার্ প্রবক্রয়া অনুিীলি  রভি িলুি।  

২.৫ অংিগ্রহণকারীযির অনুিীলন যিখুন এবং  প্রযয়াজনীয় সহায়তা শিন।  

 

কাজ-৩: গুগল ড্রাইভ কশিউটাযর ইন্সটল  রা ও ব্যিহার  রা                    (৩০ শমশনট) 

৩.১ মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৩.৮ এর গুগল ড্রাইভ কশিউটাযর ইন্সটল  রা ও ব্যিহার  রা 

সংক্রান্ত বেবর্ও, সহাবয় া ও কলািাট ে কেখভি িলুি।  

৩.২ এবার এই শনযি েিনা অনুসরণ কযর গুগল ড্রাইভ কশিউটাযর ইন্সটল  রা ও ব্যিহার 

 রা প্রবক্রয়া অনুিীলি  রভি িলুি।  

৩.৩ অংিগ্রহণকারীযির অনুিীলন যিখুন এবং  প্রযয়াজনীয় সহায়তা শিন।  

৩.৪ অনুিীলন যিযষ তিবচয়যনর মাধ্যযম কযয়কজনযক তাযির কাজ যিখাযত বলুন।  

 

কাজ-৪: গুগল িম ে ব্যিহার  রা                        (৩০ শমশনট) 

৩.১ মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ৩.৯ এর গুগল িম ে কশিউটাযর ইন্সটল  রা ও ব্যিহার  রা 

সংক্রান্ত বেবর্ও, সহাবয় া ও কলািাট ে কেখভি িলুি।  

৩.২ এবার এই শনযি েিনা অনুসরণ কযর গুগল িম ে কশিউটাযর ইন্সটল  রা ও ব্যিহার  রা 

প্রবক্রয়া অনুিীলি  রভি িলুি।  

৩.৩ অংিগ্রহণকারীযির অনুিীলন যিখুন এবং  প্রযয়াজনীয় সহায়তা শিন।  

৩.৪ অনুিীলন যিযষ তিবচয়যনর মাধ্যযম কযয়কজনযক তাযির কাজ যিখাযত বলুন।  
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বেিস-১২                                                                            অবধভিিি-৪৬ 

 

বিষয়িস্তু :  বম্পউটাভরর ব ছু সাধারণ সমস্যা ও সমাধাি এিং বিক্ষাল্ল  ওভয়িসাইট 

পবরবিবি 

 

সময়  : 1 ঘণ্টা 30 বমবিট  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ অংিগ্রহণ ারীগণ- 

  বম্পউটার পবরিালিায় হার্ েওয়যার ও সফটওয়যারেবিি সমস্যাসল্হ বিবহ্নি 

 রভি পারভিি । 

 হার্ েওয়যার ও সফটওয়যারেবিি সাধারণ সমস্যাসল্ভহর সমাধাি  রভি 

পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ : ইন্টারভিট  াভি িি, যাপটপ/ বম্পউটার,মভর্ম, মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর ।  
 

 

 াে-১:  বম্পউটাভরর ব ছু সাধারণ সমস্যা ও িার সমাধাি বিষয়  ধারণা প্রোি    

 (১ ঘন্টা) 

 

১.১ বর্বেটাল  িভটন্ট তিবরভি হার্ েওয়যার ও সফটওয়যারেবিি ব  ব  সমস্যা হভয়ভে িা 

অংিগ্রহণ ারীভের প্রভিয ভ  বেপ াভর্ ে অন্তি ২টি সমস্যা বলখভি িলুি । 

১.২ বেপ ার্ েগূভলা কিাভর্ ে স্থাপি  ভর সাধারণ সমস্যাগুবল বিবহ্নি  রুি। 

১.৩ অংিগ্রহণ ারীভের মভে কেভ  সমস্যা সমাধাি  রভি সক্ষম প্রবিক্ষিােেভ  সামভি 

কর্ভ  এভি প্রভে্টরভরর মােভম এ  এ টি সমস্যা সমাধাি  রভি িলুি। 

১.৪ এলক্ষলে সহায়ক শহলসলর্ মুক্তপালঠর সার্-ইউশনট ১২.১ যর্থলক ১২.৬ এর শিশডও ও 

সহাশয়কাগুল া যিশিলয় শিন এর্ং ব্যর্হার শিশিলয় শিন।  

 ১.৫ প্রলয়াজনীয় যক্ষলে শর্ষয়গুল া অংিগ্রহণকারীলির ব্যর্হারকারী সিস্যাগুল া সিাধান 

করলি উৎসাশহি করুন।   

 

 াে-২:  বম্পউটার ট্রািলশুযটিং সংক্রান্ত  বিপয় গুরুত্বপূণ ে  ভয় টি ওভয়িসাইট অনুিীলি  (১০ 

বমবিট) 

২.১ প্রবিক্ষিােেভের ট্রািলশুযটিং সংক্রান্ত বিভির সাইটগুভলাভি প্রভিি  রভি িলুি। 

http://www.techtunes.com.bd/  

www.technohelpbd.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.techtunes.com.bd/
http://www.technohelpbd.blogspot.com/
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http://www.computerhope.com/basic.htm  

২.২ ওভয়িসাইটগুভলা ট্রািলশুযটিং সংক্রান্ত  ী  ী বিষয় আভে িা খু ুঁেভি িলুি। 

২.৩ তেি িয়ভির মােভম  ভয় েি অংিগ্রহণ ারীভ  বেভয় ২/১ টি ট্রািলশুযটিং অনুিীলি 

 রাি। 

২.৪ ধন্যিাে বেভয় অবধভিিি কিষ  রুি। 

 

 াে-৩: বিক্ষাল্ল  ওভয়িসাইট পবরবিবি         (২০ 

বমবিট) 

৩.১ প্রবিক্ষিােেভের কপিাগি উন্নয়ভির েন্য উৈুদ্ধ  রুি। এভক্ষভত্র কপিাগি উন্নয়ি ও 

বিক্ষাল্ল  বিবেন্ন িথ্য পাওয়াত্র েন্য অিলাইভির সুবিধার  ো িলুি।  

৩.২ মুিপাভঠর সাি-ইউবিট ১২.৭ এ যুি সহাবয় া অেিা বিক্ষ  সহাবয় ার এই কসিভির 

সংবিষ্ট অংি কেখভি িলুি। এখাভি বিবেন্ন ওভয়িসাইভটর িথ্য কেয়া আভে।  

৩.২ এর মভে কেভ  ১/২টি ওভয়িসাইভট ঢুভ  এর বিষয়িস্তু অংিগ্রহণ ারীভের কেখাি। 

৩.৪ অংিগ্রহণ ারীভেরও এর ম ২/৩টি ওয়িসাইভট ঢুভ  কেখভি িলুি। িাভের  াে কেখুি।  

৩.৪ এরপর ধন্যিাে বেভয় অবধভিিি কিষ  রুি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.computerhope.com/basic.htm
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বিষয়িস্ত্ত : প্রবিক্ষণ ক াভস ের  প্রিযািা ও প্রাবপ্ত, অবেেি জ্ঞাি ও েক্ষিা প্রভয়াভগর পবর ল্পিা 

প্রণয়ি ও প্রবিক্ষণ উতর ল্যায়ি 

  

সময়  : ১ ঘণ্টা ৩০ বমবিট  

 

বিখিফল : এই কসিি কিভষ, অংিগ্রহণ ারীগণ- 

 প্রবিক্ষণ ক াভস ের প্রিযািা ও প্রাবপ্ত িণ েিা  রভি পারভিি। 

 প্রবিক্ষণ ক াভস ে অবেেি জ্ঞাি ও েক্ষিা প্রভয়াভগর পবর ল্পিা প্রণয়ি  রভি 

পারভিি। 

  প্রবিক্ষণ উতর  মুযায়ভি অংিগ্রহণ  রভি পারভিি।  

 

ব্যিহৃি উপ রণ :  বম্পউটার, মাবিবমবর্য়া প্রভে্টরর, প্রবিক্ষণ উতর ল্যায়ভির েন্য প্রশ্নপত্র ।  

 

সহায়িা ারীর প্রস্ত্তবি (Facilitator’s Preparation) 

1. প্রবিক্ষণ উতর  মুযায়ভির প্রশ্নপত্র গুবেভয় রাখুি।    

2. প্রবিক্ষণ কিভষ বিক্ষভ র পবর ল্পিা তিবরর েন্য স্লাইর্ প্রস্তুি  ভর রাখুি। 

 াে-১: প্রবিক্ষণ ক াভস ের প্রিযািা ও প্রাবপ্ত িণ েিা                  (৩০ বমবিট) 

১.১ এই প্রবিক্ষণ ক াস ে কেভ  অংিগ্রহণ ারীগণ কর্ প্রিযািাগুভলা  ভরবেভলি িার  িগুভলা 

প্রিযািা পূরণ হভয়ভে িা োিার েন্য কেয়াভল আট াভিা প্রিযািার VIPP  ার্ েগুভলা  

সংগ্রহ  রুি।  

          ১.২  এিার  ার্ েগুভলা এ টা এ টা  ভর পভড় সিাইভ  কিািাি। 

১.৩ কর্ প্রিযািাগুভলা অবেেি হভয়ভে কসগুভলা এ বেভ  এিং কর্গুভলা পূরণ হয়বি কসগুভলা 

আভর  বেভ  সবরভয় রাখুি এিং েবিষ্যভির েন্য কসগুভলা সুপাবরি বহসাভি রাখুি। 

প্রিযািা অেেভি িাভের সহভর্াবগিার েন্য ধন্যিাে জ্ঞাপি  রুি। 

 াে-২: প্রবিক্ষণ ক াভস ে অবেেি জ্ঞাি ও েক্ষিা প্রভয়াভগর পবর ল্পিা প্রণয়ি (৩০ বমবিট)  

২.১ প্রবিক্ষণ ক াস ে কেভ  অবেেি জ্ঞাি ও  েক্ষিা বিদ্যালভয় বফভর বগভয়  ীোভি প্রভয়াগ 

 রভিি িার এ টি পবর ল্পিা প্রণয়ি  রার েন্য প্রভিয  অংিগ্রহণ ারীভ  অনুভরাধ 

 রভিি।  

২.২ অংিগ্রহণ ারী  র্তে  বিবহ্নি  ােগুভলা কিাভর্ ে/ বলপ িাট ে-এ বলবপিদ্ধ  রভিি। 

 

 

বেিস-১২                                                                                      কসিি-৩ 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________ 
শিক্ষায় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুশি: প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল 

86 

২.৩ প্রবিক্ষণ ম্যানুয়াভলর কিাটবুভ  প্রেবি েি  ােগুভলা প্রেি েি  রভিি এিং 

অংিগ্রহি ারীভের কলখা বিষয়গুভলা  আভলািিা  রভিি।   

২.৪ প্রবিক্ষণ  ভক্ষ আভলািিার  পর প্রভিয  অংিগ্রহণ ারীভ  আলাোোভি িার 

বিদ্যালভয়র পবরভিি বিভিিিায় করভখ পবর ল্পিা প্রণয়ি  ভর বিভয় েমা বেভি িলভিি এিং 

বিভেভ  এ   বপ বিভয় কর্ভি িলভিি।  

  

প্রবিক্ষণ কিভষ বিক্ষ ভের  রিীয়ঃ  

 

১। সহ মে বিক্ষ ভের সাভে প্রবিক্ষণ এর বিষয়িস্তু অিবহি  রভিি। 

২।প্রবিক্ষভণ প্রাপ্ত সামবগ্র ও সফট  বপ সহ মেভের বিিরি  রভিি। 

৩। প্রধাি বিক্ষভ র সাভে আভলািিা  ভর  বিদ্যালভয়র বিক্ষ ভের  In house training এর 

ব্যিস্থা  রভিি।  

৪।সিাইভ  বিক্ষ  িািায়ভির সেস্য  রভিি।   

৫। ১ম ও ২য় কেবণর বিক্ষােেভের পঠভির  েক্ষিা িাড়াভিার েন্য SRM  তিবরভি ব্লুমস সফট 

ওয়যার ব্যিহার  ভর decodable ও leveled িই তিবর  রা। িইগুভলা সংরক্ষণ  ভর 

বিক্ষােেভের মভে বিিরি  রভিি।  

৬। মুি পাভঠর সেস্য  ভর বিবেন্ন  ক াস ে সম্পভ ে অিবহি  রভিি। 

৭।বর্বেটাল িাংলাভেি বিবিম োভি বর্বেটাল পাঠোভির সুবিধা বিদ্যালভয়র অন্যান্য stake 

holder কর্মি ম্যাভিবেং  বমটি ,বপটিএ ,স্থািীয় যুি সমােভ  অিবহি  রভিি।    
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িাৎসবর  পবর ল্পিা ে  

পবর ল্পিা ারীর িাম: 

বিদ্যালভয়র িাম: 

উপভেলা:      কেলা: 

 

পবর ল্পিা অগ্রগবি 

ক্রবম  কেবণ বিষয় মাস বিখিফল বিষয়িস্তু উপস্থাপভির 

িাবরখ 

প্রধাি 

বিক্ষভ র 

স্বাক্ষর 

১        

২        

৩        

৪        

৫        

৬        

৭        

৮        

৯        

১০        

১১        

 

[ বিঃদ্রঃ প্রবিক্ষভণর পর প্রেম মাভস  মপভক্ষ ২ টি, বৈিীয় মাস কেভ   মপভক্ষ 3 টি বর্বেটাল  ভন্টন্ট উপস্থাপি 

 রভি হভি।] 

 

 

 

সুপাবরিভটিভর্ন্ট এর 

স্বাক্ষর 

............বপটিআই। 
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 াে-৩: প্রবিক্ষণ উতর ল্যায়ি                                              (৩০বমবিট) 

    

৩.১ অংিগ্রহণ ারীগণ এই প্রবিক্ষণ কেভ   িটা জ্ঞাি ও েক্ষিা অেেি  রভলি িা োিার 

েন্য প্রবিক্ষণ উতর ল্যায়ভির প্রশ্নপত্রগুভলা বিিরণ  রুি। 

৩.২  ২০ বমবিট সময় কিষ হভল উতরপত্রগুভলা সংগ্রহ  রুি।   

১.৩  ক াস ে সমাপিীর পূভি েই বপ্র-কটস্ট এিং কপাস্ট-কটভস্টর এ টি তুলিাল্ল  ফলাফল 

উপস্থাপি  রুি।  

১.৪ উি তুলিাল্ল  বিত্রটি প্রেি েণপূি ে  বিক্ষ ভের বিয়বমি বর্বেটাল  িভটন্ট তিবর এিং 

এগুভলা ব্যিহার  ভর কেবণ  ার্ েক্রম পবরিালিা  রভি উৎসাবহি  রুি।    
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  বিষয়িস্ত্ত : সনদপত্র বিতরন অনুষ্ঠান ও সমাপনী  

  সময়  : ১ ঘণ্টা ১৫ বমবনট 

 

  বিখনফল : এই সসিনন অংিগ্রহণকারীগণ- 

 প্রবিক্ষণ সকাস স সমাবির সনদপত্র গ্রহণ করনিন।  

 সমাপবন অনুষ্ঠাা্নন সবিয় অংিগ্রহণ করনিন। 

 

ব্যিহৃত উপকরণ : সকাস স সমাবির সনদপত্র ।  

 

সহায়তাকারীর প্রস্ত্তবত (Facilitator’s Preparation) 

সকাস স সমাবির সনদপত্র গুবিনয় রাখুন।    

 

কাজ ১: প্রবিক্ষণ সকানস সর সমাবি সঘাষণা     (১ ঘণ্টা ১৫ বমবনট)  

 

৩.১ প্রবিক্ষণ সম্পনকস অংিগ্রহণকারীনদর মতামত জানার জন্য কনয়কজননক তানদর অবিজ্ঞতা ব্যক্ত করার 

অনুনরাধ করুন।  

৩.২ সকান বিনিষ অবতবি উপবিত িাকনল তানক বদনয় সনদ বিতরণসহ উৎসাহব্যঞ্জক িক্তনব্যর মাধ্যনম 

প্রবিক্ষণ সকানস সর সমাবি সঘাষণা করনত িলুন। 

৩.৩ প্রবিক্ষনণ অংিগ্রহণ করার জন্য সিাইনক ধন্যিাদ বদন এিং সিার সুস্বািয এিং সাফল্যময় জীিন 

কামনা কনর সিষ করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বদিস-১২                                                                         সসিন-৪   
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১ম অংি: আইবসটি ব্যিহার বিষয়ক আপনার অবিজ্ঞতা/দক্ষতার বনবদ সষ্ট ঘরটিনত (∙) টিক বিহ্ন বদন: 

আইবসটি সম্পবকসত দক্ষতা 

 

 

 

দক্ষতা/অবিজ্ঞতার মাত্রা 

  
দ
ক্ষ

ত
া 
সন

ই
 

স
াম

ান্য
 

দ
ক্ষ

ত
া 
আ

নি
 

ক
াজ

 

ি
াল

ান
ন
ার

 

ম
ত

 দ
ক্ষ

ত
া 

আ
ন
ি
 

ি
াল

 দ
ক্ষ

ত
া 

আ
ন
ি
 

 খু
ি
ই
 দ

ক্ষ
 

1. কবম্পউটার ব্যিহানরর অবিজ্ঞতা (সঠিকিানি কবম্পউটার িালু ও 

িন্ধ করা, ফাইল ততবর, কবপ-নপস্ট করা, ইতযাবদ)  

     

2. ইউবননকাড ব্যিহার কনর িাংলায় টাইপ করা      

3. এম-এস পাওয়ারপনয়ন্ট ব্যিহার কনর সপ্রনজনন্টিন স্লাইড ততবর করা      

4. সপ্রনজনন্টিন স্লাইনড িবি ইনসাট স করা      

5. স্লাইনড বিবিন্ন ধরননর অযাবননমিন ইনফক্ট সদওয়া      

6. ইন্টারনননটর মাধ্যনম বিবিন্ন ওনয়িসাইট ব্রাউজ করা      

7. ইন্টারননট সিনক প্রনয়াজনীয় িবি ও তথ্যাবদ সংগ্রহ (ডাউননলাড) 

করা 

     

8. ডাউননলাড করা িবি সপ্রনজনন্টিন স্লাইনড সংযুক্ত করা      

9. ইউটিউি সিনক বিবডও ডাউননলাড করা      

10. ডাউননলাড করা বিবডও সপ্রনজনন্টিন স্লাইনড সংযুক্ত করা      

11. ডাউননলাড করা বিবডও প্রনয়াজন অনুযায়ী সকনট সনওয়া       

12. ইনমইল-এর মাধ্যনম অন্যনদর সানি সযাগানযাগ করা      

13. প্রনয়াজনীয় সফটওয়যার ইনস্টল করা      

14. কবম্পউটার ও মাবিবমবডয়া প্রনজক্টর সংনযাগ প্রদান কনর 

সপ্রনজনন্টিন উপিাপন করা 

     

15. কবম্পউটানরর সকান সাধারণ সমস্যা হনল সমাধান করা      

16. সপডাগবজর আনলানক িাংলা/ ইংনরজী/ গবণত/ বিজ্ঞান / িাংলানদি 

ও বিশ্ব পবরিয় বিষনয়র মাবিবমবডয়া কননটন্ট ততবর 

     

17. বিক্ষক িাতায়ননর সদস্য হনত পাবর      

18. বিক্ষক িাতায়ন সিনক প্রনয়াজনীয় কননটন্ট ডাউননলাড করনত পাবর      

বিক্ষায় তথ্য প্রযুবক্তর ব্যিহার বিষয়ক প্রশ্নমালা   

নাম: ................................................................................ পদিী: .................................... 

প্রবতষ্ঠাননর নাম: ............................................................................................................... 

ঠিকানা: ............................................................................. সমািাইল: ............................... 
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২য় অংি (বনবদ সষ্ট ঘরটিনত [∙] টিক বিহ্ন বদন):  

1. আপবন কতবদন ধনর কবম্পউটার ব্যিহার করনিন?  

 < ৩ মাস   ৩-৬ মাস      ৬-১২ মাস  ১-৩ িির   > ৩ িির  

2. এম-এস ওয়াড স ব্যিহার কনর প্রশ্নপ্রত্র, বিঠি-পত্র ততবর সহ তদনবিন কাজ করনত পানরন বক? হযাঁ    না  

     

3. আপবন ইংনরবজনত টাইপ কনর ডকুনমন্ট ততবর করনত পানরন বক? হযাঁ       না       

4. এম-এস এনেল ব্যিহার কনর বিক্ষািীনদর সগ্রডিীট, বহসাি-বনকাি করনত পানরন বক? হযাঁ    না       

5. আপবন এম-এস অযাকনসস ব্যিহার কনর বিক্ষািীনদর ডাটানিজ, সরকড স রাখনত পানরন বক? হযাঁ  না 

   

6. আপবন সকান ইনমইল অযাকাউন্ট ব্যিহার কনরন?  Yahoo  Hotmail    Gmail  

   Official   অন্যান্য  সকানটাই নয় 

7. আপনার সফসবুক আই বড আনি বক? হযাঁ       না       

8. ১ মানস আপবন কতগুনলা ইনমইল আদান-প্রদান কনরন?  < ৫   ৫-৩০  ৩০-৬০  > ৬০   

9. আপবন ইনতাপূনি স কবম্পউটার ব্যিহার বিষয়ক সকান প্রবিক্ষণ সপনয় িাকনল সংনক্ষনপ সস সম্পনকস ধারণা 

বদন। (বিষয়িস্তু, সময়কাল, উনেখনযাগ্য অবজসত দক্ষতা, িান, প্রবিক্ষণ প্রদানকারী সংিার নাম, ইতযাবদ) 

 

 

 

10. বিক্ষানক্ষনত্র তথ্য ও সযাগানযাগ প্রযুবক্তর (ICT) ব্যিহার সম্পনকস আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন। 

 

 

 

 

11. সেণীকনক্ষ তথ্য ও সযাগানযাগ প্রযুবক্ত ব্যিহার করা হনল বিখন-নিখাননার সক্ষনত্র বক বক সুবিধা পাওয়া 

সযনত পানর, উনেখ করুন। 

 

 

 

 

১২. সাওহায়ক পঠন উপকরণ কত ধরননর? আবল স সগ্রড বরবডং এর সক্ষনত্র সকান ধরননর পঠন উপকরণ কী 

উনেনে ব্যিহার করা হয়?  
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