দিন- ১

অদিবেশন- ১

দশব োনোম: পদ দিদি, প্রদিবেিন ও অদিজ্ঞিো দেদনময়
সময়: ১ ঘন্টো ৩০ দমদনট।
দশখনফল: এই অদিবেশন শশবে অংশগ্রহণকো ীগণ…
১. প্রদশক্ষণ সহোয়ক পদ বেশ তিদ

শকৌশল প্রবয়োগ ক বি পো বেন।

২. দিদিটোল কবন্টন্ট তিদ ও মোদিদমদিয়ো ক্লোস পদ িোলনো প্রদিবেিন তিদ ক বি পো বেন।
৩. দিদিটোল কবন্টন্ট তিদ ও মোদিদমদিয়ো ক্লোস েোস্তেোয়বন অদিজ্ঞিো দেদনময় ক বি পো বেন।
ব্যেহৃি উপক ণ: প্রবিক্ট , শনোটবুক, কলম, দিপ কোি ড, সোইন শপন, কদিউটো , শপনড্রোইি
সহোয়িোকো ী প্রস্তুদি:
1. সহোয়িোকো ী অংশগ্রহণকো ীবি আগ্রহবক কোবি লোদগবয় সংদক্ষপ্ত পদ সব দশখন সহোয়ক পদ বেশ
তিদ শকৌশল প্রবয়োগ কব পদ দিদি পে ড সিোিবন প্রস্তুদি দনন। এ শক্ষবে িোলো-িোদে শকৌশল প্রবয়োগ
ক বি পোব ন অথেো অন্য শকোন শকৌশল অেলম্বন ক বি পোব ন।
2. প্রদশক্ষণ েোস্তেোয়ন অদিজ্ঞিো দেদনমবয় Template -টি প্রস্তুি োখুন।
3. প্রোক মূল্যোয়বন প্রশ্নমোলো অংশগ্রহণকো ীবি সংখ্যো অনুযোয়ী মূদিি কদপ সংগ্রবহ োখুন।
কোি- ১: শুবিচ্ছো দেদনময় ও অংশগ্রহণকো ীবি পদ দিদি
সময়: ২০ দমদনট
১.১ অংশগ্রহণকো ীবি িো োেোদহকিোবে ১ হবি সংখ্যো গণনো ক বি এেং প্রবিেবক নম্ব স্ম ণ োখবি
েলুন।
১.২ প্রবিেকবক এক িন জুটি দনে ডোিন ক বি েলুন যোবি িোবি ক্রদমবক শযোগফল সে ডবশে ক্রদমবক
শিবয় এক শেদশ হয়।
১.৩ প্রবিেক অংশগ্রহণকো ীবি িো জুটি সিবকড এমন িথ্য (নোম, পদ িয়, শখ, মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম
সংক্রোন্ত মিো ঘটনো েো স্মৃদি ইিেোদি) সংগ্রহ ক বি েলুন যোবি আকে ডণীয় িোবে উপস্থোপন ক ো
যোয়।
১.৪ িো োেোদহকিোবে প্রবিেক জুটিবক এবক অপব পদ িয় উপস্থোপন ক বি েলুন।
কোি- ২: প্রদিবেিন ও কবন্টন্ট সংগ্রহ এেং উপস্থোপন
সময়: ৩৫ দমদনট
২.১ প্রবিেক অংশগ্রহণকো ী শথবক িো দেদ্যোলবয় প্রিোন দশক্ষক কর্তক
ড প্রিত্ত মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম
সংক্রোন্ত দেগি দিন মোবস প্রদিবেিন সংগ্রহ করুন।
২.২ প্রোপ্ত প্রদিবেিনসমুবহ মবে শথবক দনে ডোদিি ২-৩ টি অগ্রগোমী কোয ডক্রবম প্রদিবেিন উপস্থোপন করুন
২.৩ অংশগ্রহণকো ীবি দনকট শথবক িোবি তিদ ও শেদণপোবে ব্যেহৃি দিদিটোল কনবটন্ট িমো দনন

২.৪ প্রোপ্ত কনবটন্ট এ মবে শথবক ১-২ টি িোল কনবটন্ট দনে ডোিন কব উপস্থোপবন (প্রস্তুিকো ীবক) সুবযোগ
দিন
কোি- ৩: প্রদশক্ষণ েোস্তেোয়ন অদিজ্ঞিো দেদনময়

সময়: ৩৫ দমদনট

৩.১ অংশগ্রহণকো ীবি ৫/6 টি িবল িোগ করুন।
৩.২ প্রবিেক িলবক িোবি কমডবক্ষবে দিদিটোল কবন্টন্ট তিদ ও ব্যেহোব অদিডি সোফল্যসমূহ আবলোিনো
মোেবম িোদলকো প্রস্তুি ক বি েলুন
৩.৩ প্রবিেক িলবক প্রবয়োিনীয় শপোস্টো শপপো ও মোকডো স ে োহ করুন
৩.৪ িলীয় কোি উপস্থোপন শশবে সকলবক িন্যেোি িোদনবয় অদিবেশন সমোপ্ত করুন

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ককোর্সের শিক্ষোয় তথ্য প্রযু শির বযবহোর শবষয়ক প্রশ্নমোলো
নোম:……………………………………………………… পদশব:……………………
প্রশতষ্ঠোর্নর নোম ………………………………………………কমোবোইল……………………………
(শনর্ে আইশসটি শবষর্য় আপনোর অশিজ্ঞতো/ দক্ষতোর সঠিক ঘরটির্ত () টিক শেহ্ন শদন)

প্রথম অংশ

১. নতুন কফোল্ডোর ও পোওয়োরপর্য়ন্ট ফোইল কখোলো
২. ইউশনর্কোর্ে বোাংলো ও ইাংর্রশজ টোইপ
৩. স্লোইর্ে ছশব ইনসোটে, টোইর্টল ও কযোপিন এবাং অযোশনর্মিন যু ি করো
৪. স্লোইর্ে আকোর ও আকৃশত/ shape যু ি করো এবাং Motion Path বযবহোর কর্র Shape
অযোশনর্মিন
৫. স্লোইর্ে অশেও ফোইল ও মু শি শিপ যু ি করো

দক্ষতো কনই

কোজ েোলোর্নোর
মর্তো

দক্ষতো/ অশিজ্ঞতোর মোত্রো

খু বই দক্ষ

আইশসটি সম্পশকে ত দক্ষতো

৬. স্লোইর্ে কটশবল, েোটে, স্মোটে আটে যু ি করো
৭. ট্রিগোর প্রর্য়োগ কর্র অযোশনমযোিন
৮. মর্েম সাংযু ি কর্র ইন্টোরর্নর্ট প্রর্বি করো
৯. ইউটিউব (Youtube) বযবহোর কর্র শিশেও শিপ কদখো, েোউনর্লোে
১০. aTube Catcher বযবহোর কর্র শিশেও এশেটিাং এবাং ফোইল কনিোসেন
১১. ইর্মইল একোউন্ট কখোলো ও কমইল আদোন-প্রদোন
১২. শিক্ষক বোতোয়র্ন লগইন করো ও ব্লগ কলখো
১৪. শিক্ষক বোতোয়ন কথ্র্ক কনর্টন্ট েোউনর্লোে ও শিক্ষক বোতোয়র্ন আপর্লোে করো
১৫. প্রর্য়োজনীয় সফটওয়োরসমূ হ েোউনর্লোে ও ইন্সটল করো
১৬. শেশজটোল কনর্টন্ট ততশরর্ত শবশিন্ন ফরর্মর্টর ছশবর বযবহোর ও সম্পোদন
১৭. শেশজটোল কযোর্মরো/ কমোবোইল কথ্র্ক কশম্পউটোর/লযোপটর্প ছশব বযবহোর
১৮. লযোপটর্প অপোর্রটিাং সফটওয়োর (উইর্ডোজ) ইন্সটল করো
১৯. শবশিন্ন সফটওয়োর ইন্সটল ও আন-ইন্সটল করো
২০। স্মোটে কফোর্ন ইন্টোরর্নট বযবহোর করো

২য় অাংি
১. আপশন গর্ে প্রশতশদন কতক্ষণ কশম্পউটোর বযবহোর কর্রন ৫ ঘন্টোর কবশি  ৩ ঘন্টোর কবশি  ১ ঘন্টোর কম  করো হয় নো
২. আপশন সপ্তোর্হ কতবোর ইন্টোরর্নর্ট প্রর্বি কর্রন?
 ১৫ বোর্রর কবশি  ১০-১৪ বোর  ০১-০৯ বোর  একবোরও নো
৩. সপ্তোর্হ কতবোর শিক্ষক বোতোয়র্ন প্রর্বি কর্রন-

 ১৫ বোর্রর কবশি  ১০-১৪ বোর  ০১-০৯ বোর  একবোরও নো
৪. সপ্তোর্হ কতবোর শিক্ষক বোতোয়র্ন কনর্টন্ট আপর্লোে ও েোউর্লোে কর্রন ১৫ বোর্রর কবশি  ১০-১৪ বোর  ০১-০৯ বোর  একবোরও নো
৫. মোশিশমশেয়ো িোসরুর্মর বযোপোর্র আপনোর কবশির িোগ সহকমীর্দর মর্নোিোব ককমন খু বই আগ্রহী  আগ্রহী  আগ্রহ কম

৬.তথ্য ও কযোগোর্যোগ প্রযু শি প্রর্য়োর্গর পর আপনোর শবদযোলর্য় পোঠদোর্ন কী পশরবতে ন এর্সর্ছ?

দলীয় আললোচনোর Template

প্রশশক্ষণ বোস্তবোয়ন অশিজ্ঞতো শবশনময়
১. মোশিশমশেয়ো িোসরুর্মর বযোপোর্র আপনোর শবদযোলর্য়র প্রধোন শিক্ষক/ মযোর্নশজাং কশমটি/ গিশনোং বশে’র মর্নোিোব
ককমন?

২. মোশিশমশেয়ো িোসরুর্মর জনয প্রধোন শিক্ষক/ মযোর্নশজাং কশমটি/ গিশনোং বশে কতৃেক উর্েখ করোর মর্তো ককোন পদর্ক্ষপ
শনর্য় থ্োকর্ল তো শলখু ন।

৩. মোশিশমশেয়ো িোসরুর্ম শিক্ষোথ্ীর্দর আগ্রহ ককমন? পোবশলক পরীক্ষোর ফলোফর্ল ককমন প্রিোব কফলর্ছ? তথ্য ও
কযোগোর্যোগ প্রযু শি বযবহোর্রর ফর্ল অশজেত শবর্িষ ককোন সোফলয বো স্বীকৃশত থ্োকর্ল উর্েখ করুন।

৪. মোশিশমশেয়ো িোস শনর্ত শগর্য় আপশন কী কী সমসযোর মু র্খোমু শখ হর্েন?

৫. শিক্ষক বোতোয়ন কথ্র্ক আপশন কীিোর্ব উপকৃত হর্েন?

১ম দিন

শসশন ০২

দেেয়েস্ত্ত্ত

: মোদিদমদিয়ো ক্লোশরুম পদ িোলনো সংক্রোন্ত িক্ষিোসমূহ দিদিিক ণ ও উন্নয়বন ক ণীয়

সময়

: ১.৩০ ঘণ্টো

দশখনফল

: এই শসশন শশবে অংশগ্রহণকো ীগণ…
 মোদিদমদিয়ো ক্লোশরুম পদ িোলনো সংক্রোন্ত িক্ষিোসমূহ দিদিি ক বি পো বেন।
 দিদিি িক্ষিো উন্নয়বন প্রবয়োিনীয় পিবক্ষপসমূহ শনোক্ত ক বি পো বেন।

ব্যেহৃি উপক ণ : শপোস্টো শপপো , ফ্ল্েোশকোি ড, মোকডো শপন, শটপ, স্টেোন্ড, দফ্ল্পিোট ড, মবিল দিদিটোল কনবটন্ট,
প্রবিক্ট সহ কদিউটো / ল্যোপটপ।
সহোয়িোকো ী প্রস্ত্ত্তদি (Facilitator’s Preparation)
1. মোদিদমদিয়ো ক্লোশরুম পদ িোলনো সংক্রোন্ত প্রদশক্ষণ ম্যোনুয়োল এেং দশক্ষক সহোদয়কোয় উবেদখি
প্রবয়োিনীয় িক্ষিোসমূহ (দিদিটোল কনবটন্ট সিদকডি এেং ক্লোশরুবম প্রবিক্ট ব্যেহো সিদকডি) আবগ
শথবক শিবখ োখুন।
2. দেদিন্ন িক্ষিো ব্যেহো

বয়বে এমন একটি দিদিটোল কনবটন্ট দনে ডোিন কব কদিউটোব শ বখ দিন।

3. িোৎক্ষদণক সমোিোনবযোগ্য িক্ষিোসমূহ অংশগ্রহণকো ীবি দ্বো ো অনুশীলন ক োবনো প্রস্তুদি োখুন।
কোি-১: মোদিদমদিয়ো ক্লোশরুম পদ িোলনো সংক্রোন্ত িক্ষিো দিদিিক ণ

(৪৫ দমদনট)

1.1. মোদিদমদিয়ো ক্লোশরুম পদ িোলনো সংক্রোন্ত শযসে িক্ষিো একিন দশক্ষবক থোকো আেশ্যক- িো
অংশগ্রহণকো ীবি স ে োহকৃি ফ্ল্েোশকোবি ড দলখবি েলুন।
1.2. অংশগ্রহণকো ীবি কোে শথবক ফ্ল্েোশকোবি ড মোেবম সংগৃহীি িক্ষিোসমূহ শেোি ড / দফ্ল্পিোবট ড সদন্নবেশ
করুন ও অংশগ্রহণকো ীবি সহোয়িোয় উপস্থোপন করুন।
1.3. পূে ড দনি ডোদ ি মোদিদমদিয়ো কনবটন্ট দিবয় একিন অংশগ্রহণকো ীবক একটি মবিল কনবটন্ট উপস্থোপন
ক বি েলুন।
1.4. প্রিদশডি কনবটন্ট এ আবলোবক পূন োয় শিোড়োয় আবলোিনো কব অংশগ্রহণকো ীবি নতুন িক্ষিো (যদি
থোবক) শেোবি ড / দফ্ল্পিোবট ড সদন্নবেশ ক বি েলুন।
1.5. এ প ও যদি শকোবনো িক্ষিো উদেদখি নো হবয় থোবক িবে শসগুবলো মুবখ েলুন ও শেোবি ড / দফ্ল্পিোবট ড
দলখুন।

কোি-২: দিদিি িক্ষিো উন্নয়বন ক ণীয়সমূহ শনোক্তক ণ

(৪৫ দমদনট)

2.1 প্রবিেক অংশগ্রহণকো ীবক িোবি কদিউটো / ল্যোপটপ ( ইন্টো বনট সুদেিোসহ) দনদিি করুন।
2.2 প্রবয়োিনীয় িক্ষিোসমূহ অনুশীলন ক ো িন্য অংশগ্রহণকো ীবি বক আেশ্যক Software এ
িোদলকো তি ী ক বি েলুন।
2.3 অংশগ্রহণকো ীবি বক প্রবয়োিনীয় Software Install ক ো দনবি ডশনো দিন।
2.4 ইন্সটবলশবন সময় প্রবয়োিনীয় সহোয়িো করুন।

প্রবয়োিনীয়

Software
Microsoft Office 2010, Avro Keyboard, VLC Media Player, aTube Catcher,
Mozilla Firefox ইিেোদি

১ম দিন

শসশন 3

দেেয়েস্তু

: দিদিটোল কনবটন্ট এ গুরুত্ব এেং শেদণকোয ডক্রবম ICT ও শপিোগদি সমন্বয়

সময়

: ১ ঘণ্টো ৩০ দমদনট

দশখনফল

: এই অদিবেশন শশবে অংশগ্রহণকো ীগণ...
 দিদিটোল কনবটন্ট এ গুরুত্ব ব্যোখ্যো ক বি পো বেন।
 সংদিষ্ট পোবে িন্য দশখনফল দলখবি পো বেন।
 দনে ডোদিি দশখনফবল আবলোবক পোে উপস্থোপবন পয ডোয়ক্রদমক িোপসমূহ দিদিি
ক বি পো বেন।

ব্যেহৃি উপক ণ : MMMs, প্রবিক্ট সহ কদিউটো , শেোি ড, শপোস্টো শপপো , মোকডো শপন,
পোঠ্যপুস্তক, দফ্ল্পিোট ড শেোি ড ।
সহোয়িোকো ী প্রস্তুদি (Facilitator’s Preparation)
1.
মোইন্ডম্যোপ তিদ ক ো িন্য প্রবয়োিনীয় দফ্ল্পিোট ড শেোি ড প্রস্তুি োখুন।
2.
দশখনফবল action verb – এ িোদলকো পূে ড শথবক প্রস্তুি কব সবে োখুন ।
3.
প্রবিক্ট এ সংবযোগ ও দিসবে ঠিক আবে দকনো িো যোিোই কব দনন।
কোি-১ : দিদিটোল কবন্টবন্ট গুরুত্ব পয ডোবলোিনো
২০ দমদনট
1.1 দশখন-শশখোবনো কোয ডক্রবম দিদিটোল কবন্টন্ট-এ গুরুত্ব কী শস সিবকড িো ণো শিয়ো িন্য MMM--- এ
দিদিও দুটি (প্রথমটি গিোনুগদিক শেদণকোয ডক্রম এেং দদ্বিীয়টি দিদিটোল কবন্টন্ট দিবয় পদ িোদলি শেদণকোয ডক্রম )
প্রিশডন করুন ।
1.2 অংশগ্রহণকো ীবি বক উক্ত দুই ি বন শেদণ দশখন-শশখোবনো কোয ডক্রবম তুলনোমূলক আবলোিনো ক বি দিন।
1.3 প্রোপ্ত িো ণোগুবলো মোইন্ডম্যোপ আকোব একিন অংশগ্রহণকো ী দিবয় শেোবি ড দলখো ব্যেস্থো করুন এেং
মোদিদমদিয়ো কবন্টন্ট-এ গুরুত্ব আবলোিনো করুন।

কোি-2: দশক্ষোথী দশখনপ্রদক্রয়ো দিদিিক ণ

২০ দমদনট

২.১ দশক্ষোথী কী কী উপোবয় দশবখ িো অংশগ্রহণকো ীবি বক প্রশ্ন কব শিবন দনন ।
২.২ িোবি শথবক প্রোপ্ত িথ্যগুবলো মোইন্ডম্যোপ আকোব শেোবি ড দলখুন ।
২.৩ উক্ত িথ্যগুবলো আবলোবক আবলোিনো কব দশখবন কোয ডক উপোয় সনোক্ত করুন ।

২.৪
দশক্ষোথী দশখনপ্রদক্রয়ো সংক্রোন্ত একটি দিদিও প্রিশডন করুন (Youtube শথবক
“https://www.youtube.com/watch?v=_A-ZVCjfWf8” দিদিও ) ।
২.৫ দিদিওটি শিবখ অংশগ্রহণকো ীবি সোবথ আবলোিনো কব
দিদিওটি শযোগসূে দিদিি ক বি েলুন ।

একদেংশ শিোব্দী কোয ডক দশখবন সোবথ

কোি-৩ : দশখনফল দনে ডোিন িক্ষিো উন্নয়ন
৩.১ শেোি ড ব্যেহো কব দশখনফবল SMARTএ িো ণোটি শশয়ো করুন।
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৩.২ প্রবিেকবক িোবি দনে ডোদিি একটি দনদি ডষ্ট দেেয়েস্তু (Topic) এ উপ দুটি দশখনফল
খোিোয় দলখবি েলুন।
৩.৩ প্রবিেক অংশগ্রহনকো ীবক িো দলখো দশখনফল দুটি পোবশ িবন সোবথ প স্প দেদনময় কব যোিোই
ক বি েলুন।
৩.৪ কবয়কিবন দনি ডোদ ি দশখনফলগুবলো সংগ্রহ কব অন্য অংশগ্রহণকো ীবি মোেবম শসগুবলো সঠিক
দনয়বম দলখো হবয়বে দকনো িো যোিোই করুন এেং শেদণকোয ডক্রবম িন্য প্রিদলি দকছু দশখনফবল িোদলকো
আবলোিনো মোেবম তিদ করুন।
[ প্রদশক্ষক শনোট: S-Specific/সুদনদি ডষ্ট, M-Measurable/পদ মোপবযোগ্য, A-Attainable/অিডনবযোগ্য,
R-Realistic/েোস্তেিমী, T-Time bound/সময়সীমো ]
দশখনফল শলখো িন্য েহুল ব্যেহৃি Action Verbs:
েণ ডনো ক ো, িোদলকো ক ো, সনোক্ত/দিদিি ক ো, েলবি পো ো, দলখবি পো ো, সোিোবনো, দমল ক ো, দনণ ডয় ক ো,
ব্যোখ্যো ক ো, দেবিেণ ক ো, অনুেোি ক ো, পোথ ডকে ক ো, গণনো ক ো, নকশো ক ো, সো োংশ ক ো, আঁকবি পো ো,
শেদণেদ্ধ ক ো, সমোবলোিনো ক ো, মূল্যোয়ন ক ো, েোেোই ক ো, পদ মোপ ক ো, যুদক্ত শিয়ো, দসদ্ধোন্ত শনয়ো ইিেোদি।
কোি ৪ : পোে - শঘোেণো িক্ষিো উন্নয়ন

৩৫দমদনট

4.১ একটি নমুনো দিদিটোল কনবটন্ট-এ পোে শঘোেণো পে ড মোইবক্রোটিদিং এ মোেবম কব শিখোন।
4.২ প্রিদশডি পোে শঘোেণো পবে ড লক্ষেণীয় দিকসমূহ দিদিি ক বি েলুন।
4.৩ িল গেন কব প্রদিটি িবল িোবি দ্বো ো দনে ডোদিি একটি পোবে শঘোেণো-পবে ড
সংদক্ষপ্ত পদ কল্পনো খোিোয় দলখবি েলুন।
৪.৪ পদ কল্পনো অনুযোয়ী স্লোইি তিদ ক বি দিন ।
৪.৫ তিেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি কবয়কটি শপ্রবিবন্টশন প্রবিক্টব প্রিশডন কব feedback দিন ।

১ম দিন

শসশন ৪

দেেয়েস্তু

: দিদিটোল কনবটন্ট এ গুরুত্ব এেং শেদণকোয ডক্রবম ICT ও শপিোগদি সমন্বয় ( িলমোন…)

সময়

: ১ ঘণ্টো ৩০ দমদনট

দশখনফল

: এই শসশন শশবে অংশগ্রহণকো ীগণ...
 পোবে দেেয়েস্তু উপস্থোপবন পদ কল্পনো প্রণয়ন ক বি পো বেন ।
 দেেয়েস্তুদিদত্তক কোয ডক একক কোি / শিোড়োয় কোি / িলগি কোি দনি ডো ণ ক বি
পো বেন ।
 দশক্ষোথী অিডন যোিোইবয় উপবযোগী মূল্যোয়ন পে ড পদ িোলনো ক বি পো বেন।

ব্যেহৃি উপক ণ : প্রবিক্ট সহ কদিউটো , শেোি ড, শপোস্টো শপপো , মোকডো শপন, পোঠ্যপুস্তক, দফ্ল্পিোট ড শেোি ড।
সহোয়িোকো ী প্রস্তুদি (Facilitator’s Preparation)
1. িলীয় কোি উপস্থোপবন িন্য দফ্ল্পিোট ড শেোবি ড শপোস্টো শপপো গুবলো িো োেোদহকিোবে উপস্থোপবন ব্যেস্থো
োখুন।
2. িলীয় কোি উপস্থোপবন অংশগ্রহণ ও প্রবয়োিনীয় দফিব্যোক প্রিোবন উপবযোগী আসন দেন্যোবস ব্যেস্থো
করুন।
3. এই শসশনটি পদ িোলনো িন্য প্রবয়োিনীয় সংখ্যক িল (দেেয়দিদত্তক) গেন ক ো প্রস্তুদি দনন ।
4. প্রবিক্ট - এ সংবযোগ ও দিসবে ঠিক আবে দকনো িো যোিোই কব দনন।
5. মোইবক্রোটিদিং এ মোেবম উপস্থোপন পে ড শিখোবনো িন্য একটি আিশড কনবটন্ট তিদ কব োখুন।
কোি-১ : পোবে দেেয়েস্তু উপস্থোপবন পদ কল্পনো প্রণয়ন

(৩০ দমদনট)

১ .১ একটি নমুনো দিদিটোল কবন্টন্ট পোবে দেেয়েস্তু উপস্থোপনো পে ড মোইবক্রোটিদিং এ দ্বো ো কব শিখোন।
১ .২ প্রিদশডি দেেয়েস্তু উপস্থোপনো পবে ড লক্ষেণীয় দিকসমূহ দিদিি ক বি েলুন।
১ .৩ িল গেন কব প্রদিটি িবল িোবি দ্বো ো দনে ডোদিি একটি পোবে দেেয়েস্তু উপস্থোপবন
পদ কল্পনো খোিোয় দলখবি েলুন ।
১ .৪ পদ কল্পনো অনুযোয়ী স্লোইি তিদ ক বি দিন ।
১ .৫ তিদ কৃি স্লোইিগুবলো প্রবিক্টব প্রিশডন কব feedback দিন ।
কোি-২ : দেেয়দিদত্তক কোয ডক একক / শিোড়োয় / িলগি কোি দনি ডো ণ

(৩০ দমদনট)

২ .১ অংশগ্রহণকো ীগণবক ৬টি িবল দেিক্ত কব একক/বিোড়োয়/িলগি কোি (প্রদি ২টি িলবক ১টি কোি)
কোয ডক ক ো উপোয়গুবলো দিদিি কব শপোস্টো শপপোব দলখবি েলুন।
২ .২ শপোস্টো শপপো গুবলো দনি ডোদ ি স্থোবন টোঙোবি েলুন।

২.৩ উক্ত িবথ্য আবলোবক পূবে ডোক্ত িলগুবলোবক দেেয়েস্তু দনে ডোিন কব একক/বিোড়োয়/িলগি কোবি একটি
নমুনো স্লোইি তিদ ক বি েলুন ।
২.৪ স্লোইিগুবলো প্রবিক্টব

মোেবম উপস্থোপবন প প্রবয়োিনীয় দফিব্যোক দিন ।

কোি-৩: মূল্যোয়ন পে ড পদ িোলনো

(৩০ দমদনট)

৩.১ শেদণবি দশক্ষোথীবি বক শকন মূল্যোয়ন ক ো হয় – িো অংশগ্রহণকো ীবি প্রশ্ন কব শিবন দনন ।
৩.২ দশক্ষোথীবি মূল্যোয়বন সময় দেবেিে দিকগুবলো অংশগ্রহণকো ীবি সোবথ আবলোিনো কব
শেোবি ড দলখুন।
৩. ৩ দশখনফলদিদত্তক, সৃিনশীল ও কোয ডক মূল্যোয়ন কীিোবে ক ো যোয় িো একটি নমুনো স্লোইি প্রিশডন করুন।
৩.৪ অংশগ্রহণকো ীগণবক ৬টি িবল িোগ কব প্রবিেক িলবক িোবি পূবে ড দনে ডোদিি দেেয়েস্তু
উপ একটি মূল্যোয়বন স্লোইি তিদ ক বি েলুন।
৩.৫ তিদ কৃি স্লোইিগুবলো প্রবিক্টব প্রিশডন কব দফিব্যোক দিন।

দিেস – 2
দেেয়েস্তু

অদিবেশন - 1
: দিদিটোল কবন্টন্ট তিদ বি এম.এস. পোওয়ো পবয়ন্ট ব্যেহো অনুশীলন

সময়

: 2 ঘন্টো 0০ দমদনট

দশখনফল

: এই শসশন শশবে, অংশগ্রহকো ীগণ...
1. এমএস পোওয়ো পবয়ন্ট ব্যেহোব শক্ষবে দনবিবি শমৌদলক সমস্যোগুবলো
দিদিি ক বি পো বে।
2. স্লোইবি এদনবমশন (এন্ট্রোস, এমবফদসস, এদিট, শমোশন পোথ ও দিগো )
প্রবয়োবগ দূে ডলিো দূ কব িো যথোযথিোবে প্রবয়োগ ক বি পো বে।
3. পোওয়ো পবয়ন্ট-এ দিদিি অন্যোন্য সোিো ণ সমস্যোসমূহ অনুশীলবন মোেবম
সমোিোন ক বি পো বে।
4. পোওয়ো পবয়ন্ট স্লোইবি শটবি ও ইবমবি হোইপো দলঙ্ক সংবযোিন ক বি
পো বে।
5. স্লোইবি ইকুবয়শন ইনসোট ড ক বি পো বে
6. স্লোইবি গ্রোফ/িোট ড ইনসোট ড ক বি পো বে

প্রবয়োিনীয় উপক ণ

: কদিউটো , অভ্রটুলেো , মোদিদমদিয়ো প্রবিক্ট , শহোয়োইট শেোি ড ও মোকডো

সহোয়িোকো ী প্রস্তুদি (Facilitator’s Preparation):
এমএস পোওয়ো পবয়ন্ট ব্যেহোব অংশগ্রহণকো ীবি দূে ডলিো দিদিি ক ো িন্য গৃহীি Pre-Test এ
ফলোফল প্রস্তুি োখুন এেং ফলোফল দেবিেণ কব দূে ডলিোসমূহ শিবন দনন।

কোি-১ : আবগ দিবন কোয ডক্রবম মূল প্রসেগুবলো পুন োবৃদত্ত (Recap)
সময়: ২০দমদনট
o গি দিবন দেদিন্ন শসশবন উবেখবযোগ্য দেেয় সিবকড কবয়কিন অংশগ্রহণকো ীবক সংবক্ষবপ
েণ ডনো ক বি েলুন।
o অংশগ্রহণকো ীবি দিজ্ঞোসো কব শিবন দনন: প্রদশক্ষণ েোস্তেোয়ন, কবন্টন্ট সংগ্রহ ও উপস্থোপন,
মোদিদমদিয়ো ক্লোশরুম পদ িোলনো, অভ্র দনকে ফন্টবক দেিয় ফবন্ট রূপোন্ত , দশখনফল শলখো
শক্ষবে স্মোট ড িো ণো ও দক্রয়োপি এেং ICT ও শপিোবগোদি সমন্বয় ইিেোদি দেেবয় কো কী শকোন
ি বণ সমস্যো আবে?
o অংগ্রহণকো ীগবণ সোবথ আবলোিনো মোেবম দেেয়গুবলো িো ণো স্পষ্ট করুন এেং প্রবয়োিনীয়
শক্ষবে অগ্রগোমী অংশগ্রহণকো ী দিবয় ক োবনো ব্যেস্থো করুন।

কোি-২: এম.এস. পোওয়ো পবয়ন্ট ব্যেহোব অংশগ্রহণকো ীবি দূে ডলিোসমূহ দিদিিক ণ ও অনুশীলবন মোেবম
সমোিোন ক ো
সময়: ৪০ দমদনট
২.১. অংশগ্রহণকো ীবি দূে ডলিো সিবকড Pre-Test এ প্রোপ্ত ফলোফল সহোয়িোকো ী পূবে ড প্রস্তুিকৃি
একটি পোওয়ো পবয়ন্ট ফোইল অংশগ্রহনকো ীবি প্রিশডন ক বেন এেং আ শকোন সমস্যো আবে দক নো শসটো
শমৌদখকিোবে দিজ্ঞোসো কব শিবন দনবয় একই ফোইবল আ একটি স্লোইবি দলবখ প্রিশডন করুন।
২.২. অংশগ্রহণকো ীবি দিজ্ঞোসো কব দনন কো ো এ সমস্যোগুবলো সমোিোন ক বি পো বে, িোবি মবে
শথবক এক িন কব শিবক একটি কব কোি কব শিখোবনো ব্যেস্থো করুন এেং অন্যবি কোিগুবলো ক ো
দনবি ডশ দিবেন; এিোবে সমস্যোগুবলো সমোিোন করুন।
২.৩. সমস্যো সমোিোবন প িো ি বণ এদনবমশন (এন্ট্রোস, এমবফদসস, এদিট ও শমোশন পোথ) –এ
শকোনটি েোি পড়বল সহোয়িোকো ী শসগুবলো কব শিখোবেন এেং অংশগ্রহণকো ীবি ক ো িন্য দনবি ডশ
দিবেন।
২.৪. যো ো কোিটি সিন্ন ক বি পো বে িোবি মে শথবক তিেিয়বন একিনবক সোমবন শিবক িোবক দিবয়
কোিটি পুণ োয় সেো উবেবশ্য কব শিখোবি দনবি ডশনো দিবেন এেং কোবি ফলোেিডন প্রিোন ক বেন।
কোি-৩: এমএস পোওয়ো পবয়বন্ট দিগো এদনবমশন অনুশীলন

সময়: ১০ দমদনট

৩.১. অংশগ্রহণকো ীবি দিজ্ঞোসো ক বেন কো ো িোবি কবন্টন্ট-এ দিগো এদনবমশন ব্যেহো কব থোবকন।
যো ো ব্যেহো কব ন িোবি মে শথবক একিনবক শিবক দনবয় িো দিগো প্রবয়োবগ শকৌশলটি প্রিশডন
ক বি েলবেন।
৩.২. এেো প্রিদশডি কোিটি প্রবয়োিনীয় ফলোেিডন দিবয় সকল অংশগ্রহণকো ীবক দনদি ডষ্ট সমবয় কোিটি
ক ো দনবি ডশনো দিবেন।
৩.৩. যদি শকউই দিগো ব্যেহো নো কব ন শসবক্ষবে সহোহিোকো ী দনবিই দিগো এদনবমশবন প্রবয়োবগ
শকৌশল প্রিশডন ক বেন।
৩.৪. সহোয়িোকো ী কোি পয ডবেক্ষণ ক বেন ও সহোয়িো দিবেন।
৩.৫. কোি শশবে তিেিয়বন মোেবম দুইিনবক িোবি কোিটি সোমবন এবস প্রিশডন ক বি েলবেন এেং
প্রবয়োিনীয় ফলোেিডন দিবেন।

সহোয়িোকো ী প্রদি দেবশে দনবি ডশনো
দিজ্ঞোসো ও পয ডবেক্ষবণ মোেবম শয সকল অংশগ্রহণকো ী অদিকি দূে ডল দহবসবে দেবেদিি হবে িোবি বক
সেল অংশগ্রহণকো ীবি সোবথ েসো ব্যেস্থো করুন এেং পোওয়ো পবয়ন্ট-এ সোিো ণ শমৌদলক িক্ষিোসমূহ

(বফোল্ডো /ফোইল শখোলো, েোংলো টোইপ ক ো, েদে ও Shape ইনসোট ড ও সিোিনো ইিেোদি) অিডবন দেবশে
সহোয়িো দিন।

দিগো এদনবমশন ইন্সোট ড শকৌশল

কোি-৪: এমএস পোওয়ো পবয়বন্ট হোইপো দলঙ্ক প্রবয়োগ

সময়: ২০ দমদনট

৪.১. সহোয়িোকো ী অংশগ্রহণকো ীবি দিজ্ঞোসো ক বেন শয, একটি কবন্টন্ট-এ শকোন স্লোইবি অেস্থোনকোবল
যদি প্রোসদেক কো বণ পূবে ড শকোন একটি স্লোইি প্রিশডবন েো কদিউটোব দিি অন্য শকোন ফোইল
শিখোবনো প্রবয়োিন হয় শসবক্ষবে দিদন ঐ স্লোইবি/ফোইবল িোৎক্ষদণকিোবে কীিোবে যোবেন।
৪.২. যদি অংশগ্রহণকো ীবি মে শথবক শকউ হোইপো দলংক-এ কথো উবেখ কব িোহবল িোবক শকৌশলটি
সকবল সোমবন প্রিশডন ক বি েলবেন।
৪.৩. যদি শকউই হোইপো দলংক সম্ববে নো িোবনন শসবক্ষবে সহোহিোকো ী দনবিই হোইপো দলংক প্রবয়োবগ
শকৌশল প্রিশডন ক বেন।
৪.৪. প্রিদশডি শকৌশলটি সকলবক অনুশীলন ক ো দনবি ডশনো দিবেন।
৪.৫. সহোয়িোকো ী কোি পয ডবেক্ষণ ক বেন ও সহোয়িো দিবেন।
৪.৬. কোি শশবে তিেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি ২/৩ িনবক িোবি কোিটি সোমবন এবস প্রিশডন ক বি
েলবেন এেং প্রবয়োিনীয় দফিব্যোক দিবেন।

হোইপো দলঙ্ক প্রবয়োগ শকৌশল

কোি-৫: এমএস পোওয়ো পবয়ন্ট-এ ইকুবয়শন (Equation) ইনসোট ড অনুশীলন
সময়: ২০ দমদনট
৫.১. সহোয়িোকো ী পূবে ড প্রস্তুিকৃি একটি ইকুবয়শন পোওয়ো পবয়বন্ট মোেবম অংশগ্রহনকো ীবি প্রিশডন
ক বেন
৫.২. সহোয়িোকো ী অংশগ্রহণকো ীবি দিজ্ঞোসো ক বেন শয, এই ইকুবয়শনটি পোওয়ো পবয়ন্ট-এ কো ো
দলখবি পো বেন। যদি অংশগ্রহণকো ীবি মে শথবক শকউ কোিটি ক বি পোব ন িোহবল িোবক শকৌশলটি
সকবল সোমবন প্রিশডন ক বি েলবেন।
৫.৪. প্রবয়োিবন সহোহিোকো ী দনবিই ইকুবয়শন ইনসোট ড-এ শকৌশল প্রিশডন ক বেন।
৫.৫. প্রিদশডি শকৌশলটি সকলবক অনুশীলন ক ো িন্য দনবি ডশনো দিবেন।
৫.৬. সহোয়িোকো ী কোি পয ডবেক্ষণ ক বেন ও সহোয়িো দিবেন।
৫.৭. কোি শশবে তিেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি ২/৩ িনবক িোবি কোিটি সোমবন এবস প্রিশডন ক বি
েলবেন এেং প্রবয়োিনীয় দফিব্যোক দিবেন।

ইকুবয়শন ইনসোট ড শকৌশল (For Office 2010 or 2013)

কোি-৬: এমএস পোওয়ো পবয়ন্ট-এ িোট ড/গ্রোফ ইনসোট ড অনুশীলন
সময়: ২০ দমদনট
৬.১. সহোয়িোকো ী অংশগ্রহণকো ীবি দিজ্ঞোসো কব শিবন দনবেন িোবি মবে কিিন স্কুবল েোংলো,
ইংব িী, গদণি, দেজ্ঞোন, িমড দশক্ষো ও কদিউটো দশক্ষো পড়োবচ্ছন। প্রোপ্ত িথ্যটি শেোবি ড দলবখ দিবেন।
৬.২. িো প অংশগ্রহণকো ীবি দিজ্ঞোসো ক বেন শয, পোেিোন দেেয় সিদকডি িথ্যগুবলো কী কী িোবে
পোওয়ো পবয়ন্ট-এ উপস্থোপন ক ো শযবি পোব ।
৬.৩. যদি অংশগ্রহণকো ীবি মে শথবক শকউ িোট ড/গ্রোফ এ কথো উবেখ কব ন িোহবল িোবক উপব োক্ত
িোটো ব্যেহো কব গ্রোফ/িোট ড তিদ শকৌশল কব শিখোবনো দনবি ডশ দিবেন।
৬.৪. যদি শকউই নো পোব ন শসবক্ষবে সহোহিোকো ী দনবিই িোট ড/গ্রোফ ইনসোট ড-এ শকৌশল প্রিশডন ক বেন।

৬.৫. প্রিদশডি শকৌশলটি সকলবক অনুশীলন ক ো দনবি ডশনো দিবেন।
৬.৬. সহোয়িোকো ী কোি পয ডবেক্ষণ ক বেন ও সহোয়িো দিবেন।
৬.৭. কোি শশবে তিেিয়বন মোেবম ২/৩ িনবক িোবি কোিটি সোমবন এবস প্রিশডন ক বি েলবেন এেং
প্রবয়োিনীয় দফিব্যোক দিবেন।

ইকুবয়শন ইনসোট ড শকৌশল

কোি-৭: শসশন েোপ-আপ

সময়: ১০ দমদনট

৭.১. শসশন শশবে অংশগ্রহণকো ীগণ কী কী দেেয় সিবকড জ্ঞোন ও িক্ষিো অিডন কব বেন িো যোিোই
ক ো িন্য কবয়কিনবক প্রশ্ন কব শিবন ক বেন, কো ও শকোন দূে ডলিো আবে দক নো দিদিি ক বেন এেং
এবক অপব সহবযোদগিো মোেবম িো সমোিোন ক ো দনবি ডশ দিবেন।
৭.২. িন্যেোি দিবয় শসশন সমোপ্ত ক বেন।

দিেস: ২
দেেয়েস্ত্ত্ত

শসশন: 2
: দিে, িথ্যদিে (infograph) এেং মোনদিে অনুসেোন, স্লোইবি অন্তর্ভডক্তক ণ এেং

সফটওয়েো িোউনবলোি ও ইনস্টবলশন
সময়

: ১ ঘণ্টো ৩০ দমদনট

দশখনফল

: এই শসশন শশবে, অংশগ্রহণকো ীগণ...
 সোি ড ইদিন ব্যেহো কব দিে, িথ্যদিে এেং ম্যোপ সোি ড ক বি পো বেন ।
 দিে, িথ্যদিে এেং ম্যোপ িোউনবলোি ক বি পো বেন ।
 দিে, িথ্যদিে এেং ম্যোপ স্লোইবি অন্তর্ভডক্ত (Insert) ক বি পো বেন ।
 দিে, িথ্যদিে এেং ম্যোপ এদিট (Edit) ক বি পো বেন ।
 প্রবয়োিনীয় সফটওয়েো িোউনবলোি ক বি পো বেন।
 প্রবয়োিনীয় সফটওয়েো ইনস্টল ক বি পো বেন।

ব্যেহৃি উপক ণ : কদিউটো , ইন্টো বনট কোবনকশন, ইন্টো বনট দেেয়ক হেোন্ডআউট (HO-3) ও প্রবিক্ট ।
সহোয়িোকো ী প্রস্ত্ত্তদি :
1 ইন্টো বনট হবি দিে, িথ্যদিে এেং মোনদিে অনুসেোন ও িোউনবলোি ক ো দেেয়গুবলো পূবে ডই িি ডো কব
দনন।
2 সকল অংশগ্রহণকো ীবক যোবি কদিউটোব
কদিউটো আবগ শথবকই প্রস্ত্ত্তি কব

দেদিন্ন কোিগুবলো সহবি শিখোবনো যোয় শসিন্য প্রবিক্ট সহ

োখুন।

3 aTube Catcher ব্যেহো কব িোউনবলোি ক ো পদ্ধদি অনুশীলন কব দনন।
4 সফটওয়েো িোউনবলোি ও ইনস্টবলশবন দেদিন্ন দিক সিবকড শিবন দনন।
5 প্রবয়োিনীয় দকছু প্রবয়োিনীয় সফটওয়েো পূে ড শথবকই ল্যোপটপ ও শপনড্রোইবি দনবয় দনন।

কোি-১: সোি ড ইদিন ব্যেহো কব দিে, িথ্যদিে (ইনবফোগ্রোদফ) এেং মোনদিে অনুসেোন

(২০ দমদনট)

১.১ অংশগ্রহণকো ীবি পূবে ড অদিজ্ঞিো কোবি লোদগবয় ইন্টো বনট শথবক েোংলোবিবশ শকোন দসটি অথেো
শকোন শিলো দিে, মোনদিে ও িথ্যদিে িোউনবলোি ক বি েলুন ।
১.২ অংশগ্রহণকো ীবি

পয ডবেক্ষণ করুন এেং এ কোবি পো িশীবি

দিদিি করুন। অি:প

পো িশী

অংশগ্রহণকো ীবি শয শকোন একিনবক দিবয় প্রদক্রয়োটি অন্যবি শিখোবি েলুন।
১.৩ এেো অংশগ্রহণকো ীবি অনুশীলবন িন্য সময় দিন।
১.৪ কোি শশবে তিেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি ২/৩ িন অংশগ্রহণকো ী মোেবম প্রিশডবন ব্যেস্থো করুন এেং
প্রবয়োিনীয় দফিব্যোক দিন।
কোি-২: দিে, মোনদিে এেং অদিও স্লোইবি অন্তর্ভডক্তক ণ

(১0 দমদনট)

২.১ অংশগ্রহণকো ীবি িোউনবলোিকৃি দিে, মোনদিে এেং অদিও পূবে ড অদিজ্ঞিো শমোিোবেক স্লোইবি অন্তর্ভডক্ত
ক বি েলুন এেং পয ডবেক্ষণ কব প্রবয়োিনীয় দফিব্যোক দিন।
২.৩ তিেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি ২/৩ িন অংশগ্রহণকো ীবক কোিটি প্রিশডন ক বি েলুন এেং প্রবয়োিবন
দফিব্যোক দিন।
কোি-৩: দিে, িথ্যদিে ও মোনদিে এদিট ক ো

( ২০ দমদনট)

৩.১ অংশগ্রহণকো ীবি পোওয়ো পবয়ন্ট ব্যেহো কব েদে অপ্রবয়োিনীয় অংশ েো শলখো কোটবি েলুন।
৩.২ দপকিো স্টোইল, েদেবক শশপ আকৃদি শিয়ো দেেয়গুবলো অনুশীলন ক বি দিন।
৩.৩ েদে মোবে অংশ পদ েিডবন িন্য শপইন্ট অনুশীলন ক বি েলুন।
৩.৪ পয ডবেক্ষবণ মোেবম পো িশীবি দিদিি করুন।
৩.৫ প্রবয়োিবন পো িশী অংশগ্রহণকো ী সহোয়িোয় প্রদক্রয়োটি শিদখবয় দিন।
৩.৬ শটিট েি ব্যেহো কব ইবমবি অস্পষ্ট েো শেোট শলখো েো ইংব দি শব্দগুবলো েোংলোয় শলখোয় প্রদক্রয়োটি
শিদখবয় দিন।
Crop ক ো প্রদক্রয়ো

Paint অনুশীলন প্রদক্রয়ো

কোি-৪: সফটওয়েো (Avro, Mozilla Firefox, aTube Catcher, Flash Player,
Driver ইিেোদি) িোউনবলোি

( ২০ দমদনট)

৪.১ অংশগ্রহণকো ীবি এককিোবে ইন্টো বনট শথবক সফটওয়েো (aTube Catcher) িোউনবলোি
ক বি েলুন।
৪.২ প্রবিেবক ব্রোউিো ব্যেহো কব সফটওয়েো গুবলো সোি ড ক বে।
৪.৩ প্রদশক্ষক পয ডবেক্ষণ ক বেন এেং দুে ডল প্রদশক্ষণোথীবি প্রবয়োিনীয় সহোয়িো দিবেন।
৪.৪ তিেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি ২/৩ িন অংশগ্রহণকো ীবক কোিটি প্রিশডন ক বি েলুন এেং প্রবয়োিবন
দফিব্যোক দিন।
Open Mozila Firefox

Address েোব দলখুন www.google.com

Google Search Box এ দলখুন aTube Catcher

Key Board শথবক Enter করুন

Select the Software

Click download
কোি-৫: সফটওয়েো (Avro, Mozilla Firefox, aTube Catcher, Flash Player,
Driver ইিেোদি) ইনস্টবলশন
৫.১ অংশগ্রহণকো ীবি
Select কব

( ২০ দমদনট)

এককিোবে দনি দনি িোঊনবলোিকৃি সফটওয়েো টি (aTube Catcher)

োইট েোটবন দক্লক (Click) কব ওবপন (Open) ক বি েলুন।

৫.২ িোঊনবলোিকৃি সফটওয়েো টি ইনস্টল ক বি েলুন।
৫.৩ সহোয়িোকো ী পয ডবেক্ষণ ক বেন এেং দুে ডল অংশগ্রহণকো ীবক প্রবয়োিবন সহোয়িো করুন।
৫.৪ তিেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি ২/৩ িন অংশগ্রহণকো ীবক কোিটি প্রিশডন ক বি েলুন।

Install করোর প্রশিয়ো

২য় দিন

শসশন ৩য়

দেেয়েস্ত্ত্ত

: অদিও-দিদিও িোউনবলোি এেং এদিটিং

সময়

: ১ ঘণ্টো ৩০ দমদনট

দশখনফল

: এই শসশন শশবে, অংশগ্রহণকো ীগণ -

 অদিও এেং দিদিও িোউনবলোি ও এদিটিং এ িন্য উন্নয়বন শক্ষেসমূহ দিদিি ক বি
পো বেন
 অদিও এেং দিদিও িোউনবলোি ও এদিটিং এ শক্ষবে দিদিি সমস্যোগুবলো সমোিোন ক বি
পো বেন।
ব্যেহৃি উপক ণ/দশখন সোমগ্রী : কদিউটো ল্যোে, ইন্টো বনট সংবযোগ, প্রবিক্ট সহ কদিউটো , শেোি ড, মোকডো
শপন,শপোস্টো শপপো , ম্যোনুয়োল ।
সহোয়িোকো ী প্রস্ত্ত্তদি (Facilitator’s Preparation)

করুন।






এই শসশনটি পদ িোলনো িন্য প্রবিেক দশক্ষোথী িন্য ল্যোপটপ/কদিউটোব

ব্যেস্থো দনদিি

সকল প্রদশক্ষনোথী িন্য ইন্টো বনট সংবযোগ দনদশি করুন
অদিও এেং দিদিও িোউনবলোি ও এদিটিং - এ দেেবয় িোবলোিোবে প্রস্তুদি দনন।
অংশগ্রহণকো ীবি িন্য অদিও এেং দিদিও িোউনবলোি, ও এদিটিং – এ দেেবয় প্রবয়োিনীয়
শকৌশল দনি ডো ণ করুন ।
অদিও এেং দিদিও িোউনবলোি,ও এদিটিং – এ িন্য প্রবয়োিনীয় software সোবথ োখুন
দশক্ষনীয় দেেয়েস্তু সিদকডি কবয়কটি দিদিও পুবে ড িোউনবলোি কব সোবথ োখুন।

কোি - ১ : অংশগ্রহণকো ীগবণ youtube ব্যেহোব সমস্যো দিদিিক ণ
১.1 অংশগ্রহণকো ীগণবক প্রবশ্নোত্তব
সিবকড আবলোিনো করুন ।

(১৫ দমদনট)

মোেবম দশখন-শশখোবনো কোয ডক্রবম অদিও এেং দিদিও শকন প্রবয়োিন শস

1.২ সেবিবয় শেশী এেং সহবি শকোন সোইট শথবক দিদিও পোওয়ো যোয় িো দিদিি ক বি েলুন।

1.৩ Youtube ব্যেহো কব অদিও এেং দিদিও download ক বি কী কী সমস্যো হয় িো শিোড়োয়
আবলোিনো কব দনি ডো ণ ক বি েলুন ।
1.৪ প্রবশ্নোত্তব

মোেবম দিদিি সমস্যোসমূবহ একটি িোদলকো শেোবি ড েো দফ্ল্পিোট ড শেোবি ড দলবখ োখুন।

১.৫ অংশগ্রহণকো ীবি পয ডবেক্ষণ করুন এেং এ কোবি পো িশীবি দিদিি কব

োখুন।

কোি – ২ : অংশগ্রহণকো ীগবণ youtube ব্যেহোব দিদিি উন্নয়বন শক্ষেসমূহ অনুশীলন (অদিও/দিদিও
িোউনবলোি)
(৪০ দমদনট)
২.1 aTube Catcher ব্যেহো কব অংশগ্রহণকো ীগণবক পূবে ড অদিজ্ঞিো কোবি লোদগবয় ইন্টো বনট
শথবক (youtube শথবক) এককিোবে অদিও / দিদিও িোউনবলোি ক বি েলুন।
২.২ পোশোপোদশ অংশগ্রহণকো ীগবণ মবে কোি-১ এ দিদিি পো িশীবি বক অদিও / দিদিও িোউনবলোি–এ
অন্যবি সহবযোদগিো ক বি উৎসোদহি করুন ।
২.৩ প্রবয়োিবন অদিও এেং দিদিও িোউনবলোি ক ো পদ্ধদি িো োেোদহকিোবে একিন পো িশী প্রদশক্ষনোথী দ্বো ো
শিদখবয় দিন এেং শেোবি ড দলবখ দিন ।
২.৪ অনুশীলবন িন্য সময় দনি ডো ণ কব দিন।
২.5 প্রবিেবক কোি ঘুব ঘুব শিখুন এেং সহবযোদগিো করুন।
২.৬ তিেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি ২/১ িন অংশগ্রহণকো ীবক প্রিশডন ক বি েলুন এেং প্রবয়োিবন দফিব্যোক
দিন।
atube catcher দিবয় অদিও িোউনবলোি ক ো সহি পদ্ধদিিঃ

atube catcher দিবয় অদিও িোউনবলোি ক ো সহি পদ্ধদিিঃ
atube catcher open > Music > Search MP3 > Hot search – এ Song title /
Artist / Album - এ নোম দলখুন > Download selected > save to - এ দক্লক কব location
select > save.

atube catcher দিবয় দিদিও িোউনবলোি ক ো সহি পদ্ধদিিঃ
www.youtube.com > enter > সোি ড েবি শয দিদিও প্রবয়োিন শস দিদিও এ নোম > enter > দিদিও
select > Address Bar কদপ করুন > atube catcher open > URL del video – শি
Address Bar-এ Link টি paste করুন > save to - এ দক্লক কব

location select >

Download এ দক্লক
2.৭ software েোড়ো youtube শথবক অদিও এেং দিদিও িোউনবলোি ক ো পদ্ধদি অংশগ্রহণকো ীগবণ
মবে শকউ িোবনন দকনো িো দিবজ্ঞস করুন।
2.৮ যো ো িোবনন িোবি মে শথবক একিনবক software েোড়ো অদিও এেং দিদিও িোউনবলোি ক ো
পদ্ধদি িো োেোদহকিোবে শিদখবয় দিবি েলুন। প্রবয়োিবন সহবযোদগিো করুন এেং পদ্ধদিগুবলো শেোবি ড দলবখ দিন।
(শযমন : savefrom.net-এ মোেবম)
সফটওয়েো (Software) েোড়ো Video Download ক ো পদ্ধদিিঃ
[www.youtube.com > enter > সোি ড েবি শয দিদিও প্রবয়োিন শস দিদিও এ নোম >
enter > দিদিও select > Address Bar - এ www. এ প ss দলখুন এেং www. পব
অংশটুকু ঠিক থোকবে > enter.
( শযমন - http://www.ssyoutube.com/watch?v=cvlpmmvB_m4 – এটো দলবখ
enter িোপুন)
২.৯ প্রবিেক অংশগ্রহণকো ী িোউনবলোি ক ো কোি ঘুব ঘুব পয ডবেক্ষণ করুন, প্রবয়োিনীয় সহবযোদগিো করুন।
অনুশীলবন িন্য সময় দিন।
২.১০ তদ্বেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি ২/১ িন দশক্ষোথীবক প্রিশডন ক বি েলুন, অন্যবি বক সোবথ সোবথ িোউনবলোি

ক বি েলুন। ঘুব ঘুব সকবল পো িদশডিো যোিোই করুন এেং দফিব্যোক দিন।
কোি – ৩ : অংশগ্রহণকো ীগবণ অদিও ও দিদিও এদিটিং সংক্রোন্ত িক্ষিো অনুশীলন

(৩৫ দমদনট)

3.1 aTube Catcher ব্যেহো কব অদিও এেং দিদিও এদিট ক ো পদ্ধদি অংশগ্রহণকো ীগবণ
মবে যো ো পো িশী িোবি একিনবক মোদিদমদিয়ো প্রবিক্টব মোেবম শিখোবি েলুন ।
3.২ অংশগ্রহণকো ীগণবক অদিও এেং দিদিও এদিট ক ো পদ্ধদি অনুশীলন ক বি সহবযোদগিো করুন।
(িো োেোদহকিোবে অদিও এেং দিদিও ফোইল cut, join এেং convert অনুশীলন ক বি হবে।)
৩.৩ পোশোপোদশ অংশগ্রহণকো ীগবণ মবে যো ো অদিও এেং দিদিও এদিটিং-এ পো িশী িোবি বক অন্যবি
সহবযোদগিো ক বি উৎসোদহি করুন ।
৩.৪ অনুশীলনকোবল প্রবিেক অংশগ্রহণকো ী এদিট ক ো কোি ঘুব ঘুব পয ডবেক্ষণ করুন এেং প্রবয়োিবন
সহবযোদগিো করুন।
৩.৫ অনুশীলবন িন্য সময় দনি ডো ণ কব দিন।
৩.৬ অনুশীলন শশবে প্রবিেকবক অদিও ও দিদিও এদিটিং সংক্রোন্ত ২/৩ টি কোি ক বি েলুন। প্রবিেক
অংশগ্রহণকো ী কোি ঘুব ঘুব যোিোই করুন এেং দফিব্যোক দিন।
atube catcher software ব্যেহো কব অদিও এদিট ক ো পদ্ধদি :
(1) অদিও ও দিদিও cut ক ো পদ্ধদি
atube catcher open > tools > video & audio crop tool > source
file – এ দক্লক > audio / video select > শয অংশটুকু কোটো হবে িো select করুন >
start - এ দক্লক (file- টি পুবে ড file-এ পোবশ [১] নোবম save হবে)
(2) অদিও ও দিদিও join ক ো পদ্ধদি
atube catcher open > video converter > add > audio / video
select > আেো add > আেো audio / video select > join files- এ দক্লক
> save to - এ দক্লক কব location select > convert - এ দক্লক
(3) অদিও ও দিদিও convert ক ো পদ্ধদি
atube catcher open > video converter > add > audio / video
select > output profile - এ দক্লক > format select > save to - এ দক্লক
কব location select > convert - এ দক্লক

দিেস ২

শসশন ৪থ ড

দেেয়েস্ত্ত্ত:

স্লোইবি অদিও ও দিদিও অন্তর্ভডদক্ত এেং ই-শমইল ও মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম শফসবুক গ্রুপ এ

ব্যেহো
সময়:

১ ঘণ্টো ৩0 দমদনট

দশখনফল:

এই শসশন শশবে, অংশগ্রহণকো ীগণ...

স্লোইবি অদিও এেং দিদিও অন্তর্ভডদক্ত শক্ষবে উন্নয়বন শক্ষেসমূহ দিদিি ক বি
পো বেন;

দিদিি শক্ষেসমূহ অনুশীলবন মোেবম কোিগুবলো প্রিশডন ক বি পো বেন;

ই-শমইল এ ব্যেহো কব অবন্য সোবথ শযোগোবযোগ ক বি পো বেন;

‘মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম শফসবুক গ্রুপ’-এ যুক্ত হবয় িো ব্যেহো ক বি পো বেন।

ব্যেহৃি উপক ণ: কদিউটো , ইন্টো বনট মবিম/ওয়োইফোই, প্রবিক্ট সহ কদিউটো , শেোি ড, মোকডো শপন,
ম্যোনুয়োল।
সহোয়িোকো ী প্রস্ত্ত্তদি (Facilitator’s Preparation)

এই শসশনটি পদ িোলনো িন্য প্রবিেক অংশগ্রহণকো ী িন্য ল্যোপটপ/কদিউটোব
দনদিি করুন।

ইন্টো বনট সংবযোগ আবে কী নো প ীক্ষো কব দনন।

স্লোইবি অদিও এেং দিদিও অন্তর্ভডদক্ত (insert) দেেয়টি শিবখ দনন ।

ই-শমইল এ ব্যেহো অনুশীলন কব দনন ।

মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম শফসবুক গ্রুদপং এ ব্যেহো শিবখ দনন।

কোি - ১ : অংশগ্রহণকো ীগবণ
দিদিিক ণ

স্লোইবি অদিও ও দিদিও অন্তর্ভডদক্ত শক্ষবে উন্নয়বন শক্ষেসমূহ
(১০ দমদনট)

a.

ব্যেস্থো

অংশগ্রহণকো ীগণবক স্লোইবি অদিও / দিদিও অন্তর্ভডক্ত ক বি েলুন ।

b.

অংশগ্রহণকো ীগণ স্লোইবি অদিও / দিদিও অন্তর্ভডদক্ত সমবয় কী কী সমস্যো মুবখোমুদখ

হবচ্ছন িো পয ডবেক্ষণ করুন ।
c.

উন্নয়বন শক্ষেসমূবহ একটি িোদলকো প্রদশক্ষণোথীবি শেোবি ড েো দফ্ল্পিোট ড শেোবি ড দলখবি

েলুন।
d.

স্লোইবি অদিও / দিদিও অন্তর্ভডক্তক বণ যো ো পো িশী িোবি বক দিদিি কব

কোি – ২ : স্লোইবি অদিও ও দিদিও দক্লপ এেং দলংক সদন্নবেশ ক ো

োখুন ।

(৩০ দমদনট)

 পোওয়ো পবয়ন্ট ফোইল open ক বি েলুন।
 কোি-১ এ দিদিি পো িশীবি শয শকোন একিবন মোেবম স্লোইবি অদিও এেং দিদিও দক্লপ অন্তর্ভডক্ত
ক ো প্রদক্রয়োগুবলো প্রবিক্টব প্রিশডন ক বি সহবযোদগিো করুন ।
 অন্যোন্য অংশগ্রহণকো ীবক অদিও এেং দিদিও দক্লপ অন্তর্ভডক্ত ক ো পদ্ধদি অনুশীলন ক বি েলুন।
 কোি- ১ এ দিদিি পো িশীবি বক অন্যবি সহবযোদগিো ক বি উৎসোদহি করুন ।
 প্রবিেক অংশগ্রহণকো ী অদিও এেং দিদিও দক্লপ অন্তর্ভডক্ত ক ো কোি পয ডবেক্ষণ করুন এেং
প্রবয়োিবন সহোয়িো করুন ।
 অংশগ্রহণকো ীগণ YouTube-এ হবি সংগৃহীি দিদিও দলংক স্লোইবি সংবযোিন ক বি পোব ন কী
নো দিজ্ঞোসো করুন। যাঁ ো পো বেন িাঁবি দিদিি কব

োখুন।

 অংশগ্রহণকো ীবি YouTube-এ দেেয় সিদকডি একটি দিদিও open ক বি েলুন।
 পো িশী অংশগ্রহণকো ী সহোয়িোয় উক্ত দিদিও এ URL-এেোবড্রস দসবলক্ট কব কদপ ক বি েলুন
এেং দনদি ডষ্ট স্লোইবি URL- এেোবড্রস সংযুদক্ত (paste) ক বি েলুন। [উবেখ্য শয, প েিীবি
ব্যেহোব

িন্য দেেয় সিদকডি িোউনবলোিকৃি দিদিও দলংক একটি আলোিো স্লোইবি সং ক্ষণ করুন]

 অনুশীলন ক ো সময় দিন এেং প্রবয়োিনীয় শক্ষবে দনবি ও পো িশী অংশগ্রহণকো ীবি সহোয়িো
ক বি েলুন।
 তদ্বেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি ৩/৪ িনবক কোিগুবলো উপস্থোপন ক বি েলুন।
পোওয়ো পবয়ন্ট ফোইল-এ অদিও / দিদিও দক্লপ সংবযোিন প্রদক্রয়ো
[পোওয়ো পবয়ন্ট File open > layout > blank slide > insert > object >
create from file > browse > audio / video select > ok > display

as icon > change icon > select icon > write caption name > ok > ok.
Insert > action > object action > ok.]
কোি – ৩ : e-mail এ ব্যেহো অনুশীলন
(২০ দমদনট)

অংশগ্রহণকো ীগবণ প্রবিেকবক িোবি e-mail open ক বি েলুন ।

িোবি প স্প বক e-mail আিোন-প্রিোন ক বি েলুন ও ঘুব ঘুব সহবযোদগিো করুন ।

একইসোবথ যো ো ই-শমইল এ পো িশী িোবি বকও অন্যবি বক সহবযোদগিো ক বি েলুন ।

অংশগ্রহণকো ীবি উবেবশ্য e-mail – এ file attach ক বি পোব ন কী নো দিজ্ঞোসো
করুন।

শয শকোন একিনবক file কীিোবে attach ক বি হয় িো প্রবিক্টব মোেবম শিদখবয় দিবি
েলুন এেং প্রবয়োিবন সহবযোদগিো করুন ।

Attached file সহ এবক অপব সোবথ mail আিোন-প্রিোন ক বি েলুন।

প্রবিেকবক mail খুবল attached file download ক বি দনবি ডশনো দিন।
পোশোপোদশ এবক অপ বক সহবযোদগিো ক বি উৎসোদহি করুন। দনবি ঘুব ঘুব শিখুন এেং সহোয়িো দিন।

তদ্বেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি ১ িনবক শিবক ফোইল সংবযোিন কব একোদিক ব্যদক্তবক একই
সোবথ e-mail পোেোবি েলুন।
কোি-৪: মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম শফসবুক গ্রুবপ যুক্ত হওয়ো ও ব্যেহো ক ো
(৩0 দমদনট)
 শয সকল অংশগ্রহণকো ী শফসবুক একোউন্ট শনই িাঁবি একোউন্ট খুবল দিন ও দলঙ্ক-এ কীিোবে
যুক্ত হবি হয় িো শিদখবয় দিন।
 দশক্ষক েোিোয়বন লগ ইন অেস্থোয় েোিোয়বন শফসবুক দলঙ্ক-এ দক্লক কব যুক্ত হবি েলুন।
 সহোয়িোকো ীগণ কীিোবে শফসবুক ব্যেহো ক ো হয় িো শিদখবয় দিন। এ শক্ষবে শকোন
অংশগ্রহণকো ী শফসবুক একোউন্ট থোকবল সংদিষ্ট অংশগ্রহণকো ীবক দিবয় শফসবুক ব্যেহো ক ো
দনয়ম শিদখবয় দিন।
 সকল অংশগ্রহণকো ীবক শফসবুক খুবল অনুশীলন ক বি েলুন।
 এ সমবয় সহোয়িোকো ীগণ প্রদশক্ষণোথীগণবক প্রবয়োিনীয় সহবযোদগিো ক বেন ও মদনটদ ং ক বেন।
প্রবয়োিবন সহোয়িোকো ীগণ উপব োক্ত কোিগুদল দনবি শিদখবয় শিবেন ও কমোণ্ডগুদল ‘প্রেোহ দিবে ’
মোেবম শিখোবেন।
 তদ্বেিয়বন মোেবম ১/২ িনবক মোদিদমদিয়ো শফসবুক গ্রুপ শপবি প্রবেশ কব শিখোবি েলুন।
 সেোইবক সহবযোদগিো ক ো িন্য িন্যেোি িোদনবয় অদিবেশন সমোপ্ত করুন
কোি-৫: শসশন েোপ আপ

(১৫ দমদনট)



আিবক শসশনগুবলোবি অংশগ্রহণকো ী কী কী দশখবলন িো দিজ্ঞোসো করুন। শকোবনো দেেবয় কো ও শকোন
অস্পষ্টিো আবে দকনো দিজ্ঞোসো করুন। কো ও শকোন দুে ডলিো দিদিি হবল পুন োয় শিদখবয় দিন।
 িন্যেোি দিবয় আিবক শসশন শশে করুন।

3য় দিন

শসশন 1

দেেয়েস্ত্ত্ত : দশক্ষক েোিোয়ন অনুশীলন
সময়

: ১ ঘণ্টো ৩০ দমদনট

দশখনফল: এই শসশন শশবে অংশগ্রহণকো ীগণ...
1.

দশক্ষক েোিোয়ন ব্যেহোব

গুরুত্ব ব্যোখ্যো ক বি পো বেন।

2.

দশক্ষক েোিোয়বন লগ ইন কব শপ্রবিবন্টশন (কনবটন্ট), েদে, অেোদনবমশন, দিদিও, অদিও ইিেোদি
িোউনবলোি, ইউিো শ টিং ও মন্তব্য ক বি পো বেন।

3.

দশক্ষক েোিোয়বন শপশোগি ব্লগ দলখবি ও মন্তব্য ক বি পো বেন।

4.

দশক্ষক েোিোয়বন ‘আমো পোিো’ সিোিনো ক বি পো বেন।

ব্যেহৃি উপক ণিঃ শহোয়োইট শেোি ড, কদিউটো /ল্যোপটপ, ইন্টো বনট কোবনকশন (মবিম,

োউটো ) এেং

মোদিদমদিয়ো প্রবিক্ট ।
সহোয়িোকো ী প্রস্ত্ত্তদি (Facilitator’s Preparation)
1.

সকল অংশগ্রহণকো ীবি

দশক্ষক েোিোয়ন অনুশীলন ক ো

িন্য ইন্টো বনট সংবযোগসহ

ল্যোপটপ/কদিউটোব আবগ শথবকই প্রস্তুি োখুন।
2.

কদিউটোব প্রবয়োিনীয় ব্রোউিো সফটওয়েো ও অন্যোন্য সফটওয়েো ইন্সটল দনদিি করুন।

3.

ইন্টো বনট সংবযোবগ সমস্যো এড়োবনো িন্য দশক্ষক েোিোয়ন শথবক প্রদি দেেবয় ৪/৫ টি কবন্টন্ট
আবগ শথবকই িোউনবলোি কব

4.

োখুন শযন প্রবয়োিবন কবন্টন্টগুদল ব্যেহো ক ো যোয়।

দনি ডোদ ি MMM (দিদিও) প্রস্তুি োখো।

কোি-১: েোিোয়বন ‘লগ ইন’ কব শপ্রবিবন্টশন িোউনবলোি, ইউিো শ টিং ও মন্তব্যক ণ

(৪০ দমদনট)

১.1

প্রবিেক অংশগ্রহণকো ীবক “দশক্ষক েোিোয়ন শকন প্রবয়োিন” িো েলবি েলুন এেং এ গুরুত্ব
সিবকড আবলোিনো করুন।

১.২

প্রদশক্ষণোথীবি দশক্ষক েোিোয়বন সিস্য একোউন্ট ও ই- শমইল একোউন্ট সিল আবে দকনো

দনদিি করুন।
১.৩

একোউন্ট সিল নো থোকবল পুনিঃ আমন্ত্রণ পোঠিবয় েোিোয়বন সিস্য করুন।
এ প দনবি কোিগুদল সিন্ন ক ো হবে। প্রিশডনবযোগ্য কোিগুদল সিোিবন শক্ষবে প্রবয়োিবন
সহোয়িোকো ীগণ উপব োক্ত কোিগুদল দনবি কব শিখোবেন ও কমোণ্ডগুদল ‘প্রেোহ দিবে ’ মোেবম
শিখোবেন। শয সকল অংশগ্রহণকো ী কোিগুদল সিন্ন ক বি সমস্যো হবচ্ছ িাঁবি বক দিদিি
কব পো িশী অংশগ্রহণকো ীগবণ মোেবম (Peer Teaching) কোিগুদল সিন্ন ক বি
সোহোয্য ক ো শযবি পোব । ইন্টো বনট সংবযোবগ সমস্যো থোকবল MMM (দিদিও) ব্যেহো করুন
এেং প েিী শকোন শসশবন িো সংদক্ষপ্তিোবে কোিগুদল সিন্ন ক ো শযবি পোব ।

১.৩.১ অংশগ্রহণকো ীগণবক দনি দনি দশক্ষক েোিোয়ন একোউবন্ট প্রবেশ ক বি েলুন। একোউবন্ট প্রবেশ
ক বি নো পো বল সহোয়িো করুন।
১.৩.2 একিন অংশগ্রহণকো ী মোেবম দশক্ষক েোিোয়ন শথবক একটি শপ্রবিবন্টশন িোউনবলোি কব িো
কদিউটোব

দনদি ডষ্ট ড্রোইবি/ শফোল্ডোব save ক বি েলুন। এ সমবয় অন্য অংশগ্রহণকো ীগণ

িোউনবলোি ক ো পদ্ধদি প্রিেক্ষ ক বেন।
১.৩.3 এ প প্রবিেক অংশগ্রহণকো ীবক দনবি ডশনো অনুযোয়ী একটি কব শপ্রবিবন্টশন িোউনবলোি কব
কদিউটোব

দনদি ডষ্ট ড্রোইবি/ শফোল্ডোব save ক বি েলুন।

১.৩.4 অপ একিন অংশগ্রহণকো ীবক কীিোবে ইউিো শ টিং দিবি এেং মন্তব্য ক বি হয় িো
শিখোবি েলুন। অন্যবি বকও িাঁবি প্রবিেবক িোউনবলোিকৃি/ শিখো শপ্রবিবন্টশনটিবি ইউিো
শ টিং এেং মন্তব্য ক বি েলুন।
১.৩.5 কোিগুদল সিোিবন সহোয়িোকো ীগণ অংশগ্রহণকো ীগণবক প্রবয়োিনীয় সহবযোদগিো ক বেন ও
মদনটদ ং ক বেন। দেবশেিোবে কনবটন্ট িোউনবলোি ক ো কোিটি যোিোই করুন। (লক্ষে োখবেন
অংশগ্রহণকো ী ো শযন শকোন অেস্থোয়ই মবিল কনবটন্ট িোউনবলোি নো কব ন।)

দনবি ডশনোিঃ িোউনবলোি ক ো সময় সকল শেদণ ও দেেয় শথবক শযন শপ্রবিবন্টশন (কনবটন্ট) থোবক শসটি দনিি ক বি হবে।
প্রবয়োিবন দনবি েক ব্যেহো করুন এেং প্রবিেক অংশগ্রহণকো ীবক শেদণ অনুযোয়ী কনবটন্ট িোউনবলোি ক বি েলুন। (নমুনো দহবসবে
১৮টি পোে শিখোবনো হবলো)
দেেয়

৬ষ্ঠ শেদণ
পোে দশব োনোম

েোংলো

৭ম শেদণ
আইদি

পোে দশব োনোম

৮ম শেদণ
আইদি

পোে দশব োনোম

৯ম/১০ম শেদণ
আইদি

পোে দশব োনোম

আইদি

১.

2

১.

5

১.

4

১.

12

২.

9

২.

7

২.

17

২.

10

………..

…

৩.

………..

…

৩.

14

১.

16

১.

15

১.

8

১.

২.

6

২.

1

২.

11

২.

৩.

18

………..

…

৩.

13

……….

…

…

……

…

……

…

……

…

……

…

…

……

…

……

…

……

…

……

…

…

……

…

……

…

……

…

……

…

গদণি

কোি-২: দশক্ষক েোিোয়বন শপশোগি ব্লগ দলখন ও মন্তব্যক ন
২.1 একিন অংশগ্রহণকো ী মোেবম ব্লগ শপোস্ট কীিোবে ক বি হয় ও অবন্য

3

(২০ দমদনট)
ব্লগ শপোবস্ট কীিোবে

মন্তব্য ক বি হয় িো শিখোবি েলুন। এ সমবয় অন্য অংশগ্রহণকো ীগণ পদ্ধদিটি প্রিেক্ষ ক বেন।
২.2 এ প প্রবিেকবক একটি কব ব্লগ শপোস্ট ক বি এেং অবন্য ব্লগ শপোবস্ট মন্তব্য ক বি েলুন।
২.৩ এ সমবয় সহোয়িোকো ীগণ অংশগ্রহণকো ীগণবক প্রবয়োিনীয় সহবযোদগিো ক বেন ও মদনটদ ং
ক বেন। প্রবয়োিবন সহোয়িোকো ীগণ উপব োক্ত কোিগুদল দনবি শিদখবয় শিবেন ও কমোণ্ডগুদল
‘প্রেোহ দিবে ’ মোেবম শিখোবেন।
২.৪ তিেিয়বন মোেবম দনে ডোদিি ২/৩ িন অংশগ্রহণকো ীবক িাঁবি কোিগুবলো প্রবিক্টব শিখোবি
েলুন।
কোি-৩: দশক্ষক েোিোয়বন ‘আমো পোিো’ সিোিনো ক ণ

(২০ দমদনট)

৩.1 সহোয়িোকো ীগণ দশক্ষক েোিোয়বন ‘আমো পোিো’ শমনুে’ ‘আমো শপ্রোফোইল’ ও ‘আমো কবন্টন্ট’
সিোিনো কীিোবে ক বি হয় িো পো িশী একিন অংশগ্রহণকো ী দিবয় শিদখবয় দিন।

৩.2 এ প প্রবিেকবক িাঁবি দনি দনি পোিোয় প্রবেশ কব শপ্রোফোইবল িথ্য যোিোই ক বি ও
প্রবয়োিনীয় সংবশোিন ক বি েলুন।
৩.৩ এ সমবয় সহোয়িোকো ীগণ অংশগ্রহণকো ীগণবক প্রবয়োিনীয় সহবযোদগিো ক বেন ও মদনটদ ং
ক বেন। প্রবয়োিবন সহোয়িোকো ীগণ উপব োক্ত কোিগুদল দনবি শিদখবয় শিবেন ও কমোণ্ডগুদল
‘প্রেোহ দিবে ’ মোেবম শিখোবেন।

†mkb 1, 2

4_© w`b
I3
welqe¯‘: GwW‡UW Kb‡U›U Dc¯’vcb I wdWe¨vK cÖ`vb
mgq

: 4 NÈv 30 wgwbU

wkLbdj

: GB †mkb †k‡l, AskMÖnYKvixMY...
 GwW‡UW Kb‡U›U e¨envi K‡i wk¶v_©x‡Kw›`ªK †kÖwY Kvh©µg
cwiPvjbv Ki‡Z cvi‡eb|
 Kb‡U‡›Ui `ye©jZv wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
 †kÖwY Kvh©µ‡gi `ye©jZv wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
 `ye©jZv `~ixKi‡Y&i Dcvqmg~n ej‡Z cvi‡eb|
 welqe¯‘ Abyhvqx †kªwY cwiPvjbvi ‡KŠkj kbv³ Ki‡Z cvi‡eb|

e¨eüZ DcKiY : Kw¤úDUvi, B›Uvi‡bU Kv‡bKkb, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i Ges
wdWe¨v‡Ki we‡eP¨ wel‡qi QK|
mnvqZvKvixi cÖ¯‘wZ (Facilitator’s Preparation)
1.

wdWe¨vK MÖæc Gi Rb¨ Avmb cÖ¯‘Z Kiyb|

2.

we‡eP¨ wel‡qi QK gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡i gva¨‡g Dc¯’vc‡bi Rb¨

cÖ¯‘Z Kiyb|(mshy³)

welq wkÿK wPwýZ KiY QK

wel‡qi bvg

Kb‡U›U (msL¨v)

welq wkÿK (msL¨v)

Evsjv

4

4

MwYZ

3

3

.........

.........

.........

3.

3q w`‡bi †mkb 1 Gi QK ‡_‡K Z_¨ wb‡q wb‡Pi bgybv QK Gi b¨vq

welq wkÿK wPwýZKiY QK cÖ¯‘Z Kiyb|
gvwëwgwWqvq cÖ‡R±‡i gva¨‡g †`Lv‡bvi Rb¨ Õwelq wkÿK

4.

wPwýZKiY QKÕ e¨envi K‡i wb‡Pi bgybv QK Gi b¨vq wdWe¨vK MÖæc

 welqwfwËK wkÿK 2 Gi Kg n‡j ch©‡eÿ‡Yi gva¨‡g weKí wkÿK w`‡q
wdWe¨vK MÖæc ˆZwi Kiyb| m¤¢eci bv n‡j H wel‡qi wdWe¨vK MÖæc
ˆZwi cwinvi Kiyb|
 Dc¯’vc‡bi Rb¨ c~‡e©i cÖwkÿ‡Y e¨eüZ ‡Kvb Kb‡U›U wdWe¨v‡K e¨envi
Kiv hv‡e bv |
 D‡jøL¨, GKwU wel‡q GKvwaK wdWe¨vK MÖæc n‡Z cv‡i Avevi †Kvb
†Kvb wel‡q wdWe¨vK MÖæc bvI n‡Z cv‡i|
ˆZwii QK cÖ¯‘Z Kiyb|

wdWe¨vK MÖæc ˆZwii QK
µg.

wel‡qi

Kb‡U›U msµvšÍwdWe¨vK `j

bvg

wdWe¨vK `j
welqwfwËK
wkÿK

1
2
3

†kÖwY Kvh©µg cwiPvjbv msµvšÍ

wkÿK

welqwfwËK
wkÿK

wkÿK

4
5
6
7

5. gvwëwgwWqvq cÖ‡R±‡i gva¨‡g †`Lv‡bvi Rb¨ wb‡Pi bgybv QKwU cÖ¯‘Z
Kiyb|
Dc¯’vc‡bi welq

Dc¯’vc‡bi wdWe¨v‡Ki mvgwMÖK

wdWe¨v‡Ki

µg.

mgq

wdWe¨vK

Rb¨

(cÖwkÿK

I MÖnb

mgq

Avmb

cÖwkÿYv_x©)

1

15

10 wgwbU

05 wgwbU

02 wgwbU

10 wgwbU

05 wgwbU

02 wgwbU

10 wgwbU

05 wgwbU

02 wgwbU

10 wgwbU

05 wgwbU

02 wgwbU

10 wgwbU

05 wgwbU

02 wgwbU

10 wgwbU

05 wgwbU

02 wgwbU

wgwbU

2

15
wgwbU

3

15
wgwbU

4

15
wgwbU

5

15

KvR-

wgwbU

6

15

15

GwW
‡UW

wgwbU

7

1:

10 wgwbU

05 wgwbU

›U Gi

wgwbU

mej w`K wPwýZKiY

Kb‡U

(15 wgwbU)

1.1. cÖ‡Z¨K cÖwkÿYv_x©‡K Zvi GwW‡UW Kb‡U›U Gi mej w`K
wPwýZ K‡i LvZvq wjL‡Z ejyb|

1.2. Zv‡`i GwW‡UW Kb‡U›U cÖ‡R±‡ii mv‡_ mshy³ Kw¤úDUv‡i
wbw`©ó †dvìv‡i ivLvi Rb¨ Aby‡iva Kiæb|
KvR-2: Dc¯’vc‡bi wdWe¨vK cÖ`v‡bi Rb¨ c¨v‡bj/ wdWe¨vK MÖæc ˆZwi
(10 wgwbU)
2.1 wdWe¨vK MÖæc gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡i gva¨‡g Dc¯’vcb Kiæb|
2.2 wdWe¨vK MÖæc ˆZwii QK Abyhvqx ‰`e Pq‡b 07 wU Kb‡U›U
wbe©vPb Kiæb|
2.3 wdWe¨vK MÖæc‡K cÖ‡qvRbxq Kb‡U›U cÖ`vb Kiæb|
2.4 wdWe¨vK cÖ`v‡bi Rb¨ Õwe‡eP¨ welqÕ QK gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡i
gva¨‡g Dc¯’vcb Kiæb|
2.5 QK mieivn Kiv bv n‡j QKwU wj‡L wb‡Z ejyb|
2.6 Õwe‡eP¨ welqÕ QKwU Kxfv‡e c~iY Ki‡Z n‡e Zv cÖwkÿYv_x©‡`i
ej‡Z ejyb Ges
cÖ‡qvRbxq wdWe¨vK w`b |
KvR-3:

Kb‡U›U

‡`Lv

I

wdWe¨v‡Ki

we‡eP¨

welq

Dbœqb

(20 wgwbU)
3.1 wdWe¨vK MÖyc‡K wb‡R‡`i g‡a¨ mgš^q mvab I wdWe¨v‡Ki we‡eP¨
welq Dbœq‡bi Rb¨
Av‡jvPbvi my‡hvM w`b|
3.2wdWe¨vK MÖyc‡K cÖ`Ë Kb‡U›U (¯øvB‡W †bvU mn) ‡`L‡Z ejyb|
KvR-4: AskMÖnYKvix‡`i GKKfv‡e GwW‡UW Kb‡U›U (07 wU) Dc¯’vcb
(2 NÈv 45 wgwbU)
4.1 AskMÖnYKvix‡`i Øviv GwW‡UWAvBwmwU wbe©vwPZ DcKiY
†kªYxK‡¶i cwi‡e‡k Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| Dc¯’vc‡bi c~‡e© cv‡Vi mej

w`K¸‡jv ej‡Z ejyb| Ab¨vb¨ AskMÖnYKvix‡`i QÏ¥ wkLb Gi Rb¨ †kªwY
cv‡Vi cwi‡ek eRvq ivLvi Aby‡iva Kiæb|
4.2 wdWe¨vK MÖæc‡K wbw`©ó RvqMvq GKmv‡_ e‡m cvV
ch©‡eÿY Ki‡Z ejyb|
4.3 cÖ‡Z¨K‡KB Dc¯’vcbvi Rb¨ 15 wgwbU K‡i mgq w`b|
4.4 wdWe¨vK MÖæc‡K gZvgZ cÖKv‡ki Rb¨ 10 wgwbU K‡i mgq w`b|
4.5 Dc¯’vcbvwU Kx K‡i Av‡iv wk¶v_©x‡Kw›`ªK Kiv hvq †m
m¤ú‡K© Ab¨vb¨ AskMÖnYKvix‡K gZvgZ w`‡Z ejyb|
4.6 mnvqZvKvix wn‡m‡e AvcwbI G wel‡q gZvgZ w`b|
4.7 Dc¯’vcbKvix‡K Zvi Abyf~wZ e¨³ Kivi my‡hvM w`b|
4.8 Dc¯’vcbv †k‡l ab¨ev` w`b Ges KiZvwji gva¨‡g Awfbw&›`Z Kiæb|
wdWe¨vK Gi Rb¨ we‡eP¨ welq t
µ.

we‡eP¨ welq

gšÍe¨
wWwRUvj Kb‡U›U

bs

‡kÖwY Kvh©µg
cwiPvjbv

1

wkLbdj

2

cÖvmw½KZv,

e¨envi

I

avivewnKZv
(Z_¨, Qwe, wfwWI, ‡ivj-‡cø,
‡`kxq †cÖÿvcU BZ¨vw`)
3

DÏxcbv m„wó

( m~Pbv,

mgm¨v ˆZwi, mgm¨v mgvavb,
m„Rb BZ¨vw`)
4

†U·U e¨envi (d›U mvBR I
Kvjvi,

G¨vgd¨vwmm,

Gwb‡gkb BZ¨vw`)

5

wPšÍb mnvqnK KvR (mnvqK
DcKiY, Dcv`vb Ges †evWv©
e¨envi, nv‡Z-Kj‡g KvR, wbie
cv‡Vi e¨envi BZ¨vw`)

6

wkÿv_x©‡`i AskMÖnY
(bvb c×wZ I †KŠkj)

7

¯øvB‡W †bvU

8

g~j¨vqb
(cÖ‡qvR‡b

Av‡iv

†hvM

Kiæb)

৪থ ড দিন

শসশন 4

দেেয়েস্ত্ত্ত: িোউনবলোিকৃি কনবটন্ট মূল্যোয়ন ও উন্নয়ন এেং দশক্ষক েোিোয়বন এদিবটি কনবটন্ট আপবলোি ক ো
সময়

: ১ ঘন্টো

দশখনফল: এই শসশন শশবে অংশগ্রহণকো ীগণ1.

শিকদলস্ট অনুস ণ কব দনি দনি িোউনবলোিকৃি এদিবটি কনবটন্ট মূল্যোয়ন ক বি পো বেন।

2.

শিকদলস্ট অনুস ণ কব দনবি কনবটবন্ট দুে ডলিো দূ ক বি পো বেন।

3.

দশক্ষক েোিোয়বন এদিবটি কনবটন্ট আপবলোি ক বি পো বেন।

ব্যেহৃি উপক ণিঃ পূবে ড শসশবন স ে োহকৃি শিকদলস্ট, কদিউটো /ল্যোপটপ, ইন্টো বনট কোবনকশন এেং
মোদিদমদিয়ো প্রবিক্ট ।
সহোয়িোকো ী প্রস্ত্ত্তদি (Facilitator’s Preparation)
1.

প্রদশক্ষণোথীবি সকবল িন্য শিকদলস্ট প্রস্তুি োখুন।

2.

প্রদশক্ষণোথীবি কদিউটোব ইন্টো বনট সংবযোগ দনদিি করুন।

3.

প্রদশক্ষণোথীবি এদিট ক ো কনবটন্টটি কৃিজ্ঞিো স্বীকোব

4.

দশক্ষক েোিোয়বন কনবটন্ট আপবলোবি দেেবয় দনি িক্ষিো অনুশীলন কব দনন।

কোি-১: শিকদলস্ট অনুস ন কব দনি দনি কনবটন্ট মূল্যোয়ন ও উন্নয়ন ক ো

দেেবয় সিকড থোকুন।

সময় ৪০ দমদনট

1.1 অংশগ্রহণকো ীগণবক শিকদলস্টটি মবনোবযোগ সহকোব পয ডবেক্ষণ ক বি েলুন।
1.2 দনি দনি এদিবটি কনবটন্টটি শিকদলস্ট ব্যেহো কব মূল্যোয়ন ক বি েলুন।
1.3 আত্মমূল্যোয়বন প্রোপ্ত দফিব্যোকগুবলো শনোটবুবক দলবখ োখবি েলুন।
1.4 দনি দনি দফিব্যোক অনুসোব কনবটন্টটি পুন োয় এদিট ক বি সহোয়িো করুন।
1.5 সকবল কোি পয ডবেক্ষণ করুন। প্রবয়োিবন সহোয়িো করুন।
1.6 এ প কনবটন্টটি ‘দেেয়-শেদণ-অেোয়-পোে দশব োনোম’ ঊবেখ কব rename ক বি
েলুন। েেনী দিি (edited) কথোটি দলখবি েলুন। শযমনিঃ Science-Class-7-Ch7-Sources of Work(edited)

কোি ২: দশক্ষক েোিোয়বন এদিবটি কনবটন্ট আপবলোি ক ো

সময়িঃ ২০ দমদনট

2.1 অংশগ্রহণকো ীগণবক দনি দনি একোউবন্ট প্রবেশ ক বি েলুন।
2.2 আপবলোবি

প্রস্তুদি দহসোবে কদিউটোব

দনদি ডষ্ট ড্রোইবি/ শফোল্ডোব

এদিবটি কনবটন্টটি

সং ক্ষণ ক বি েলুন।
2.3 অংশগ্রহণকো ীগবণ একিনবক দশক্ষক েোিোয়বন কীিোবে কনবটন্টটি আপবলোি ক বি হয় িো
শিখোবি েলুন। আপবলোি ক ো সময় ‘টোইবটল’-এ ঘব দশব োনোম দলবখ েেনীবি (edited)
কথোটি দলখবি েলুন এেং দেেয়েস্তু শলখো ঘব মূল কনবটন্ট প্রস্তুিকো ী দশক্ষবক দনকট কৃিজ্ঞিো
জ্ঞোপন ক বি েলুন।
2.4 এেো , প্রবিেক অংশগ্রহণকো ীবক একইিোবে িাঁবি সিোিনকৃি কনবটন্টটি আপবলোি ক বি
েলুন।
2.৫ এ সমবয় সহোয়িোকো ীগণ অংশগ্রহণকো ীগণবক প্রবয়োিনীয় সহবযোদগিো ক বেন ও মদনটদ ং
ক বেন।
2.৬ সকবল কনবটন্ট আপবলোি দনদিি হবল িন্যেোি দিবয় শসশন শশে করুন।

৫ম দিন

শসশন 01

দেেয়েস্ত্ত্ত

: মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ও প্রবিক্ট ব্যেস্থোপনো এেং কদিউটোব

সোিো ণ

িোেলশুেটিং
সময়

: ২ ঘণ্টো

দশখনফল

: এই শসশন শশবে প্রদশক্ষণোথীগণ...
 মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ব্যেস্থোপনো িন্য প্রবয়োিনীয় উপক বণ িোদলকো তিদ ক বি
পো বেন।
 প্রবিক্ট ব্যেস্থোপনোসহ যবথোপযুক্ত মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম স্থোপন ক বি পো বেন।
 মোদিদমদিয়ো ক্লোস পদ িোলনো ক বি পো বেন।

 কদিউটোব সোিো ণ িোেলশুেটিং ক বি পো বেন।
ব্যেহৃি উপক ণ : প্রবিক্ট সহ কদিউটো , দিপ কোি ড, দফ্ল্পিোট ড শেোি ড, শপোস্টো শপপো , মোকডো শপন, শেোি ড।

সহোয়িোকো ী প্রস্ত্ত্তদি (Facilitator’s Preparation
1. মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ব্যেস্থোপনো সিদকডি দশক্ষক সহোদয়কো শপ্রবিবন্টশনটি (MMM-46) প্রস্তুি
োখুন।

2. দশক্ষক সহোদয়কো নেম অেোয় (পৃষ্ঠো 130-135) সফটকদপ / হোি ডকদপ (৬/৭ টি কদপ) প্রস্তুি োখুন।
3. হোবিকলবম িোেলশুেটিং ক ো িন্য প্রবয়োিনীয় সফটওয়েো প্রস্তি োখুন।
4. ইন্টো বনট শথবক সহোয়িো শপবি ইন্টো বনট সংবযোগ দনদিি করুন।

কোি-১: মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ব্যেস্থোপনো িন্য প্রবয়োিনীয় উপক বণ িোদলকো তিদ এেং মোদিদমদিয়ো
ক্লোসরুম স্থোপন
(২৫দমদনট)
1.1 প্রদশক্ষণোথীবি দ্বো ো িল গেন করুন এেং িোবি বক মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম স্থোপবন িন্য কী কী
উপক ণ প্রবয়োিন হয় এ একটি িোদলকো শপোস্টো শপপোব তিদ ক বি েলুন ।
1.2 প্রদিটি িবল িলবনিো সোহোবয্য উপস্থোপন ক বি েলুন। আপনো কোবে থোকো িোদলকো প্রিশডন করুন।
1.3 মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম শকমন হওয়ো উদিৎ শস সিবকড এককিোবে দিন্তো ক বি েলুন।
1.4 প্রবশ্নোত্তব

মোেবম উত্ত গুবলো শেোবি ড দলখুন এেং নতুন দকছু থোকবল িো সংবযোিন করুন।

1.5 মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ব্যেস্থোপনো এেং দশক্ষকবি র্ভদমকো সিদকডি শপ্রবিবন্টশনটি (MMM-46)
উপস্থোপন করুন।

কোি-২: মোদিদমদিয়ো/প্রবিক্ট পদ িোলনো শকৌশল

(২০দমদনট)

২.১ মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুবম শেদণ কোয ডক্রম পদ িোলনো ক ো সময় ব্লেোকবেোি ড/বহোয়োইট শেোবি ড ব্যেহো
এেং অন্যোন্য কোয ডক্রম সমন্বয় দেেয়ক আবলোিনো করুন।
২.2 প্রদশক্ষণোথীবি মবে যো ো প্রবিক্ট পদ িোলনো ক বি পোব ন িোবি হোি তুলবি েলুন।
2.3 মোদিদমদিয়ো প্রবিক্টব

সকল কোবনকশন খুবল শ বখ প্রদশক্ষণোথীবি (যো ো হোি তুবলবে্ন)

একিনবক প্রবিক্ট টি পদ িোলনো ক বি েলুন। প্রবয়োিবন সোহোয্য করুন।
2.4 আব ো দু’একিনবক দিবয় প্রবিক্ট টি পদ িোলনো ক োবেন।প্রবয়োিবন সোহোয্য করুন।
2.5যদি ল্যোপটপ এ Display পি ডোয় প্রিদশডি নো হয় িোহবল দনম্নদলদখি িোপগুবলো অনুস ণ করুন

Desktop এর ফোাঁকো জোয়গোয় মোউর্সর Right Click

Graphics Options

Output

To

Clone Displays

Monitor + Built-in Display
Or

Windows Key + P

Duplicate

এর পর্রও প্রদশিেত নো হর্ল VGA Driver Software Install করর্ত হর্ব
2.৬ এ প দ বমোট কবন্ট্রোল দিবয় প্রবিক্ট পদ িোলনো, ক্লোস শশবে শলন্স শেবক োখো, প্রবয়োিন েোড়ো পোওয়ো
অন নো কব

োখো (েে ক ো), শুষ্ক এেং দন োপি িোয়গোয় (কক্ষ) োখো, অবহতুক/ প্রবয়োিবন েোইব

নোড়োিোড়ো নো ক ো,প্রবিক্ট টি যথোসোে উপব , দশক্ষোথীবি সকবল শযন স্পষ্ট িোবে শিখবি পোয়
এেংআবলো প্রদিফলন হবেনো এমন স্থোবন স্থোপন প্রভৃদি দেেবয় সিকডিো এেং ব্যেহো কো ী দশক্ষকবি
র্ভদমকো সিবকড সংবক্ষবপ আবলোিনো করুন।

কোি-৩: কদিউটোব

সোিো ণ িোেলশুেটিং ক ো শকৌশল (৭৫ দমদনট)

৩.১ প্রদশক্ষণোথীবি প্রবিেকবক দু’টি কব দিপকোি ড দিন এেং প্রবিেকটিবি একটি কব কদিউটো
ব্যেহো িদনি সমস্যো দলখবি েলুন।
৩.২ দিপকোি ডগুবলো সংগ্রহ কব সমস্যোগুবলো প্রদশক্ষণোথীবি পবড় শশোনোন এেং িো দফ্ল্পবেোবি ড প্রিশডন করুন।
৩.৩ প্রদশক্ষণোথীবি কবয়কটি িবল িোগ কব প্রবিেক িলবক দিন্ন দিন্ন সমস্যো দিবয় সমোিোবন িন্য
আবলোিনো ক বি েলুন। প্রবয়োিবন দশক্ষক সহোদয়কো নেম অেোয় (পৃষ্ঠো 130-135) শথবক সহোয়িো
দনবি েলুন( প্রদশক্ষণোথী ো দশক্ষক সহোদয়কো নো এবন থোকবল পূবে ড থোকো ফবটোকদপ ক ো সহোদয়কোটি
স ে োহ করুন)। প্রবয়োিবন Google এ সোহোয্য দনবি েলুন।
৩.৪ প্রদশক্ষণোথীবি বক িোবি িলীয় কোি হোবিকলবম (Hands on Work) কব শিখোবি েলুন।
৩.৫ প্রদশক্ষণোথীবি িোদহিো শমোিোবেক কবয়কটি িোেলশুেটিং হোবি-কলবম শিদখবয় দিন এেং িোবি বক
অনুশীলন ক বি েলুন।

িোেলশুেটিং –এ একটি উিোহো ণিঃ
অবনক সময় শিখো যোয় শয, িোই োবস কো বণ ফ্ল্েোশ ড্রোইি (বপন ড্রোইি, শমমদ কোি ড ইিেোদি) –এ ফোইলগুদল
সট ডকোট আইকবন পদ েদিডি হবয় যোয় অথেো শফোল্ডো গুবলো শিখো যোয় নো (হোইি হবয় যোয়)। এই সমস্যোটি
সমোিোবন উপোয় দনবি শিখোবনো হবলো।
১। Start-এ দক্লক কব অথেো Windows েোটন শিবপ িব R িোপুন িো প সোি ড েবি দলখুন
cmd.exe এেং কী-শেোবি ড ok অথেো Enter িোপুন।

দনবি েদে মবিো cmd.exe উইবন্ডোটি আসবে।

২। উক্ত উইনবিোবি যোই শলখো থোকুক নো শকন, শকোন দকছু নো মুবে আপদন দলখুন

attrib -h -r -s /s

/d F:\*.*

[ এখোবন F এ পদ েবিড আপনো ফ্ল্েোশ ড্রোইবি নোবম অক্ষ (বযমন- D েো E েো F েো G
শযটি প্রবযোিে) দলখুন। দলখো শশে হবল কী-শেোবি ড Enter িোপুন। লক্ষণীয় শয, শকোথোও শকোন পদ েিডন শিখো
যোবে নো, শুধু ফ্ল্েোশ ড্রোইবি দলইট দকছু সময় জ্বলবে-দনিবে; িো প cmd.exe উইনবিোবি একটি শলখো
আসবে। শযমন- c:\ . . (আ ও দকছু শলখো থোকবে)। যদি ফ্ল্েোশ ড্রোইবি নোম র্ভল শিন িবে Path not
found অথেো error শলখো আসবে। যদি সঠিকিোবে কোিটি হবয় যোয়, িবে শকোন ম্যোবসি আসবে নো; শুধু
একটি লোইন যো শুরুবি C:\ (আ ও দকছু শলখোসহ) আবসবে।
৩। এখন আপনো ফ্ল্েোশ ড্রোইিটি open কব শিখুন সমস্যো সমোিোন হবয়বে। হো োবনো শফোল্ডো গুবলো শিখো যোবে
এেং সট ডকোট আইকবন সংদিষ্ট মূল ফোইলগুবলো শিখো যোবে। এখন শুধু সট ডকোট আইকনগুবলো দিদলট কব দিন।

 কদিঊটোব

ুঁ
/বপনড্রোইবি হো োবনো েো লুদকবয় থোকো ফোইল/বফোল্ডো খুবি

শে ক ো দনয়ম: Start েোটবন দক্লক কব দনবম্নোক্ত কমোন্ডগুবলো অনুস ণ
করুন।

Click on Control Panel

Click On Folder Options

Click on View

Click on Hide Empty Button
for Clear/Inactive command
button

Click on Show Hidden
Files, Folders for Active
the Command Button

Click on Hide Extensions Button
For Clear/Inactive Command
Button

সবর্ির্ষ OK
Button এ Click
করুন

৫ম দিন
দেেয়েস্তু

শসশন ০২
: মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টম

সময় এেোড়ো :শয০১শকোবনো
ঘন্টো ৩০িেোেলশুটিং
দমদনট েো সমস্যো সমোিোবন িন্য Google –এ দগবয় সোি ডেবি
সমস্যো নোম দলবখ দিবল Google যোেিীয় সমস্যো সমোিোন উবেখ কব দিবে।আপনো ো
দশখনফলশসখোন :শথবক
এই শসশন
অংশগ্রহণকো
দনবয়শশবে,
সমোিোন
দিবেন। ীগণ মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম লগইন ক বি পো বে।
 মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম িথ্য েো প্রদিবেিন িোদখল (িোটো ইনপুট) ক বি
পো বে।
 িেোশবেোি ড পয ডোবলোিনো কব দনি প্রদিষ্ঠোবন প্রদিবেিন তিদ এেং দপ্রন্ট ক বি পো বে।
 মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম মোেবম উি ডিন কর্তপড বক্ষ সোবথ ই-কদমউদনবকট
ক বি পো বে।
ব্যেহৃি উপক ণ : প্রবিক্ট সহ কদিউটো , শেোি ড, মোকডো শপন, সোইন শপন, শপোষ্টো শপপো , দফ্ল্পিোট ড শেোি ড,
ইন্টো বনট।
সহোয়িোকো ী প্রস্ত্স্তুদি (Facilitator’s Preparation)
5. ল্যোপটপসহ ইন্টো বনট সংবযোগ প ীক্ষো করুন।
6. মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম দফিো গুবলো সঠিকিোবে কোি ক বে দকনো যোিোই করুন।
7. মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম উদ্বুদ্ব ক বণ মোনদসক প্রস্তুদি গ্রহণ করুন।**
8. অফলোইন অেস্থোয় মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম MMM প্রস্তুি োখুন।

**[ শনোট: মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম পো ফবমডন্স দিদত্তক প্রবণোিনো, সঠিক ও দনর্ভডল িথ্য
স েো হ দেেয়ক শপ্রেণো ]
[ শনোট: মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম দেদ্যোলয় দনেেবন দনয়মোেলী ]
দেিোগ দনে ডোিন

শিলো দনে ডোিন

দেদ্যোলবয় নোম দলখুন
শমোেোইল নম্ব দলখুন

উপবিলো দনে ডোিন

দেদ্যোলবয় ি ন দনে ডোিন

দেদ্যোলবয় স্ত দনে ডোিন

দেদ্যোলবয় ইবমইল ঠিকোনো দলখুন (এই ইবমইলটি প েদিডবি ইউিো আইদি দহসোবে গণ্য হবে)
পোসওয়োি ড দলখুন

"আবেিন করুন" এ দক্লক করুন

পোসওয়োি ড দলখো দনয়ম:
১. ইংব দিবি দলখুন ।
২. পোসওয়োি ডটিবি শুধুমোে ইংব দি েণ ড , সংখ্যো , underscore হবে এেং প্রথম অক্ষ টি অেশ্যই েণ ড হবে ।
৩. সে ডদনম্ন ৭টি ও সবে ডোচ্চ ১৬টি অক্ষ শিয়ো যোবে ।

কোি-১: মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম লগইনক ণ (১৫ দমদনট)
১.১ অংশগ্রহণকো ীবি মবে শথবক দনেদেি দশক্ষো প্রদিষ্ঠোবন দশক্ষক দনে ডোিন করুন।
১.২ তিেিয়বন

মোেবম দনে ডোদিি একিন দশক্ষকবক দিবয় মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট

দসবস্টবম দশক্ষো প্রদিষ্ঠোন লগইন ক োবনো শিখোন।
১.৩ সকল অংশগ্রহণকো ী দশক্ষকবি দিবয় দনি দনি প্রদিষ্ঠোন মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট
দসবস্টবম লগইন ক বি েলুন।
১.৪ সোদে ডক কোয ডক্রবম সহোয়িো করুন।
কোি-২: মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম িথ্য েো প্রদিবেিন িোদখল (িোটো ইনপুট) (২৫ দমদনট)
২.১ অংশগ্রহণকো ীবি মবে শথবক মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম িথ্য েো প্রদিবেিন
িোদখবল (িোটো ইনপুট) অদিজ্ঞ একিন দশক্ষক দনে ডোিন করুন।
২.২ দনে ডোদিি দশক্ষকবক দিবয় মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম দনি দশক্ষো প্রদিষ্ঠোন লগইন
ক োন।
২.৩ দনে ডোদিি দশক্ষক দিবয় িাঁ প্রদিষ্ঠোবন মোদিদমদিয়ো ক্লোস এ িথ্য েো প্রদিবেিন িোদখল (িোটো
ইনপুট) ক োবনো শিখোন (সং ক্ষণ নো কব )।

২.৪ সকল অংশগ্রহণকো ীবক িোবি দনি প্রদিষ্ঠোন লগইবন মোেবম মোদিদমদিয়ো ক্লোস এ িথ্য েো
প্রদিবেিন িোদখল (িোটো ইনপুট) ক বি েলুন (সং ক্ষণ নো কব )।
২.৫ প্রবয়োিবন সহোয়িো করুন।
শনোট: অংশগ্রহণকো ীবি সিিো সোবথ িথ্য েো প্রদিবেিন (িোটো ইনপুট) ক োবনো ব্যোপোব সবিিন ও সিকড
করুন। উি ডিন কর্তপবক্ষ পদ েীক্ষবণ দেেয়টি গুরুবত্ব সোবথ উবেখ করুন।
িথ্য েো প্রদিবেিন িোদখবল দনয়মোেলী:
িথ্য েো প্রদিবেিন িোদখল
দেেয় সমূহ

স্ত েোেোই

শেদণ েোেোই

দেিোগ

িোদ খ দনি ডো ণ

সং ক্ষণ

কোি-৩: িেোশবেোি ড পয ডোবলোিনো, প্রদিবেিন তিদ ও দপ্রন্ট (২0 দমদনট)
৩.১ অংশগ্রহণকো ীবি মবে শথবক মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম িোটো ইনপুবট অদিজ্ঞ
নতুন একিন দশক্ষক দনে ডোিন করুন।
৩.২ দনে ডোদিি দশক্ষকবক দিবয় মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম দনি দশক্ষো প্রদিষ্ঠোন লগইন
ক োন।
৩.৩ দনে ডোদিি দশক্ষকবক দিবয় ইনপুটকৃি িোটো িেোশবেোবি ড পয ডোবলোিনো, প্রদিবেিন তিদ ও দপ্রন্ট
ক োবনো শিখোন।
৩.৪ সকল অংশগ্রহণকো ীবি দিবয় িেোশবেোবি ড পয ডোবলোিনো, প্রদিবেিন তিদ ও দপ্রন্ট অনুশীলন ক োন।
৩.৫ এ কোয ডক্রবম সহোয়িো করুন।
শনোট: িেোশবেোি ড পয ডোলিনো দনয়মোেলী:
দশক্ষো স্ত েোেোই

িোদ খ দনি ডো ণ

অনুসেোন

কোি-৪: মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম মোেবম উি ডিন পয ডোবয় ই-কদমউদনবকশন (২০ দমদনট)
৪.১ এেোিদমন সহোয়িোকো ী ইউিো আইদি ও পোসওয়োি ড দিবয় লগইন করুন।

৪.২ মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম মোেবম উি ডিন কর্তপড বক্ষ সোবথ ই-কদমউদনবকশন
সম্পূণ ড প্রদক্রয়ো কব শিখোন।
৪.৩ অংশগ্রহণকো ী প্রবিেকবক দিবয় মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম ম্যোবনিবমন্ট দসবস্টবম মোেবম উি ডিন
কর্তপড বক্ষ সোবথ ই-কদমউদনবকট ক বি েলুন।
৪.৪ প্রবয়োিনীয় সহোয়িো করুন।
শনোট:কদমউদনবকশবন শক্ষবে েোিডো/দেজ্ঞদপ্ত শপ্র বণ সময় প্রোপবক পিেী ও ময ডোিো দেেয়টি গুরুবত্ব
সোবথ দেবেিনো ক বি েলুন এেং শপ্র বক পূণ ডনোম ও ঠিকোনো অেশ্যই দলখবি েলুন।

মূল্যোয়ন: (১০ দমদনট)
 তিেিয়বন মোেবম দু’িন অংশগ্রহণকো ী দনে ডোিন কব িাঁবি দিবয় সম্পূণ ড শসশবন গুরুত্বপূণ ড
দুটি কোি কব শিখোবি েলুন।

িেোশবেোি ড:
িেোশবেোি ড হল এমন একটি ওবয়ে শপইি/ব্যেস্থো যো মোেবম গুরুত্বপূণ ড, সদিি ও সমদন্বি

িথ্যোদি একনিব

পদ েীক্ষণ ক ো যোয়।

িেোশবেোবি ড তেদশষ্টে:
১। এটি উদ্দেশ্য ভিভিক ওদ্দেব প োর্ টোল।
২। এটি ইন্টোদ্দেভিি ভেবীক্ষণ ব্যবস্থো।
৩। ড্যোশদ্দবোদ্দড্ টে মোধ্যদ্দম অভিভূক্ত ভশক্ষো প্রভিষ্ঠোদ্দেে োেফদ্দমটন্স মূল্যোেে ও ভেবীক্ষণ ক ো যোয়।
৪। উর্ধ্টিে কর্তট ক্ষ দ্বোেো ভেচোভলি স্ব-পদ েীক্ষণ ব্যেস্থো।
৫। ড্যোশদ্দবোড্ ট মোঠ র্ টোদ্দেে ভশক্ষকদ্দেে MMC পদ েীক্ষণ ব্যেস্থো।

৬। এটি ওদ্দেব ভিভিক আ দ্দড্দ্দর্ড্ ড্োর্ো ভেবীক্ষদ্দণে মোধ্যম/ব্যেস্থো।

দিেস-5

অদিবেশন-3

দেেয়েস্তু: দশক্ষোয় স্মোট ড শফোবন ব্যেহো
সময়: ১ ঘণ্টো ৩০ দমদনট

দশখনফল: এ শসশন শশবে অংশগ্রহণকো ীগণ1.
2.
3.
4.

দশখন কোয ডক্রবম স্মোট ড শফোন ব্যেহোব শক্ষে উবেখ ক বি পো বেন।
স্মোট ডবফোন ব্যেহো কব ইন্টো বনট ব্রোউি ক বি পো বেন।
Hotspot িোলু কব ল্যোপটপ/বমোেোইল শফোবন ইন্টো বনট সংবযোগ দিবি পো বেন।
দশক্ষো দেেয়ক Apps সোি ড ও িোউনবলোি ক বি পো বেন।

প্রবয়োিনীয় উপক ণ: স্মোট ড শফোন , কদিউটো , মোকডো , সোইনবপন, এেং মোদিদমদিয়ো প্রবিক্ট ।
সহোয়িোকো ী প্রস্তুদি (Facilitator’s Preparation ) :
 Internet Browsing, Hotspot িোলু ক ো এেং Apps সোি ড ও িোউনবলোি ক ো
িোপগুবলো পোওয়ো পবয়বন্ট প্রস্তুি োখুন।
 দশক্ষো দেেয়ক কবয়কটি Apps িোউনবলোি কব আপনো স্মোট ডবফোন/ল্যোপটবপ োখুন।
 স্মোট ডবফোবন Apps সোি ড ও িোউনবলোি ক ো পদ্ধদি সিদকডি একটি Video Tutorial িোউনবলোি
কব

োখুন। ( সহোয়ক দিদিও: https://www.youtube.com/watch?v=xI8fs1YFtvY)

কোি: ১. স্মোট ড শফোন ও দশখন কোয ডক্রবম এ ব্যেহোব

শক্ষে

(1০ দমদনট)

১.১. স্মোট ড শফোন সিবকড অংশগ্রহণকো ীবি িো ণো িোনবি িোন।
১.২. অংশগ্রহণকো ীবি িো ণোয় প্রবয়োিনীয় সংবযোিন দেবয়োিন করুন।
১.৩. অংশগ্রহণকো ীবি সহোয়িোয় মোইন্ড ম্যোদপং শকৌশবল শেদণ কোয ডক্রবম স্মোট ড শফোন ব্যেহোব
শক্ষেগুবলো শেোবি ড দলখুন।
কোি 2: স্মোট ডবফোন ব্যেহো কব ইন্টো বনট ব্রোউদিং

(২০ দমদনট)

2.১. অংশগ্রহণকো ীবি মবে যো ো িোবি শমোেোইল শফোবন ইন্টো বনট ব্যেহো কব ন িোবি ২/১ িনবক
ইন্টো বনট ব্রোউদিং শকৌশল েণ ডনো ক বি ও শিখোবি েলুন।
2.২. স্মোট ড শফোবন ইন্টো বনট িোলু ক বি দকিোবে Mobile data িোলু ক বি হয় এেং Network
Mode GSM/WCDMA (Auto Mode) দনে ডোিন ক বি হয় িো শিদখবয় দিন।
2.৩. স্মোট ড শফোবন ইন্টো বনট ব্রোউদিং-এ িোপগুবলো প্রবিক্টব
গুগল শথবক িথ্য অনুসেোবন শকৌশল প্রিশডন করুন।

মোেবম/বেোবি ড প্রিশডন করুন। উিোহ ণ দহবসবে

2.৪. অংশগ্রহণকো ীবি স্মোট ডবফোন-এ গুগল ব্যেহো কব একটি দনদি ডষ্ট িথ্য অনুসেোন ক বি েলুন।
2.৫. অংশগ্রহণকো ীবি কোিগুবলো পয ডবেক্ষণ করুন এেং প্রবয়োিনীয় সহোয়িো দিন।
Network Mode GSM/WCDMA (Auto Mode) দনে ডোিন ক ো পদ্ধদি

কোি 3: Hotspot িোলু কব ল্যোপটপ/বমোেোইল শফোবন ইন্টো বনট সংবযোগ প্রিোন (২৫ দমদনট)
কোি 3.১. অংশগ্রহণকো ীবি মবে যোবি
িো ণো উবেখ ক বি েলুন।

Hotspot

সিবকড িোনো আবে িোবি বক দনবি

কোি 3.২. অংশগ্রহণকো ীবি প্রিত্ত িো ণোগুবলো সমন্বয় কব

Hotspot

এ গুরুত্ব তুবল িরুন।

কোি 3.৩. স্মোট ডবফোবন Hotspot িোলু ক ো িোপগুবলো প্রবিক্ট /বেোি ড ব্যেহো কব
িো োেোদহকিোবে উপস্থোপন করুন। (প্রবয়োিবন Hotspot িোলু ক ো পদ্ধদি সিদকডি Video Tutorial
প্রিশডন করুন। সহোয়ক দলঙ্ক: https://www.youtube.com/watch?v=sJRhtjh3Ruk )

কোি 3.৪. অংশগ্রহণকো ীবি মে শথবক কোউবক স্মোট ডবফোন-এ Hotspot িোলু ক বি েলুন।
(প্রবয়োিবন সহোয়িোকো ী দনবি স্মোট ডবফোনটিবি Hotspot তিদ ক বেন)।
কোি 3.৫. অন্য ল্যোপটপ অথেো স্মোট ডবফোনবক এই Hotspot -এ যুক্ত ক বি েলুন এেং প্রবয়োিনীয়
সহোয়িো দিন।
কোি 3.৬. সেল এেং দুে ডল অংশগ্রহণকো ীবি সমন্ববয় শিোড়ো গেন কব দনবিবি স্মোট ডবফোবন
Hotspot িোলু ক বি েলুন এেং দনবিবি ল্যোপটপগুবলো ঐ Hotspot-এ যুক্ত কব ইন্টো বনট
ব্রোউি ক বি েলুন।
কোি 3.৭. অংশগ্রহণকো ীবি কোি পয ডবেক্ষণ করুন এেং প্রবয়োিনীয় সহোয়িো দিন।

কোি 4: দশক্ষো দেেয়ক Apps সোি ড ও িোউনবলোি ক ো (Android OS)

(২০ দমদনট)

কোি 4.১. অংশগ্রহণকো ীবি স্মোট ডবফোবন দকছু Apps এ নোম েলবি েলুন। এবি মবে শকোনগুবলো দশক্ষো
দেেয়ক শসগুবলো নোম দিবজ্ঞস করুন। প্রোপ্ত িথ্যগুবলো সমন্বয় কব শেোবি ড/প্রবিক্টব মোেবম দশক্ষো দেেয়ক
িনদপ্রয় Apps -গুবলো িোদলকো উপস্থোপন করুন।
কোি 4.২. অংশগ্রহণকো ীবি মবে যো ো িোবি স্মোট ডবফোবন Apps সোি ড কব িোউনবলোি কব থোবকন িোবি
মে শথবক ২/১ িনবক এই প্রদক্রয়োটি উবেখ ক বি েলুন এেং একিনবক Apps সোি ড কব িোউনবলোি ক ো
প্রদক্রয়ো শেোবি ড শফ্ল্ো-িোবট ড মোেবম শিখোবি েলুন।
কোি 4.৩. স্মোট ডবফোবন Apps সোি ড ও িোউনবলোি দেেয়ক একটি Video Tutorial প্রিশডন করুন।
( প্রোসদেক দিদিওিঃ https://www.youtube.com/watch?v=xI8fs1YFtvY )
কোি 4.৪. Google Play Store শথবক দশক্ষো দেেয়ক একটি App ( শযমনিঃ English Bangla
dictionary) সোি ড কব িোউনবলোি ক ো প্রদক্রয়ো অংশগ্রহণকো ীবি কবয়কটি িবল িোগ কব প্রদিটি িবল
হোবি কলবম শিখোন।
কোি 4.৫. অংশগ্রহণকো ীবি দনবিবি স্মোট ডবফোবন ‘English Bangla dictionary’ App টি
িোউনবলোি ক বি েলুন।
কোি 4.৬. অংশগ্রহণকো ীবি কোি পয ডবেক্ষণ করুন এেং প্রবয়োিনীয় সহোয়িো দিন।
কোি 4.৭. অংশগ্রহণকো ীবি েলুন শয iOS, Java ও Windows শফোন শথবকও প্রোয় একইিোবে শস
সকল শফোবন Store শথবক App িোউনবলোি ক ো যোয়।

মূল্যোয়ন:

(১০ দমদনট)

অংশগ্রহণকো ীবি মে শথবক তিেিয়বন মোেবম কবয়কিনবক হটস্পট তিদ ক বি েলুন এেং কবয়কিনবক
একটি দনদি ডষ্ট App িোউনবলোি ক বি েলুন। সেবশবে প্রবয়োিনীয় ফলোেিডন দিন। এই শসশবন
অংশগ্রহণকো ীগণ শকোন শকোন িক্ষিো অিডন ক ল িো দিবজ্ঞস করুন। অদিডি িক্ষিোসমূহ প্রবয়োগ ক বি
উৎসোদহি করুন। সকলবক িন্যেোি িোদনবয় শসশন সমোপ্ত করুন।

স্মোট ডবফোবন ইন্টো বনট
ব্রোউদিং

Hotspot তিদ ক ো

অথেো

Apps সোি ড ও িোউনবলোি ক ো

দকছু দশক্ষো দেেয়ক App
Google Translator
Wikipedia
Teacher Assistant Pro 2
ICT Teacher
BBC







Weather

৫ম দিন
দেেয়েস্তু

শসশন 4
: গিদন ডং েদি/এসএমদস, প্রিোন দশক্ষক ও সহকমীবি

মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব উদ্বুদ্ধ

ক ণ
সময়

: ১ ঘণ্টো ৩০ দমদনট

দশখনফল

: এই শসশন শশবে অংশগ্রহণকো ীগণ-

 দশক্ষোবক্ষবে মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব

উপবযোদগিো ব্যোখ্যো ক বি পো বেন।

 শেদণকোয ডক্রম পদ িোলনোয় মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব গিদন ডং েদি/এসএমদস, প্রিোন দশক্ষক এ প্রশোসদনক
ও একোবিদমক র্ভদমকো সমূহ দিদিি ক বি পো বেন ।
 সহকমীবি সোবথ শেদণকোয ডক্রবম মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব সহবযোদগিো ও দেস্ত বণ শকৌশল দনি ডো ণ ক বি
পো বেন।
ব্যেহৃি উপক ণ : প্রবিক্ট সহ কদিউটো , শেোি ড, শপোস্টো শপপো , মোকডো শপন, দিপ কোি ড ও দফ্ল্প িোট ড,
দপনবেোি ড, কমডপে।
সহোয়িোকো ী প্রস্ত্ত্তদি (Facilitator’s Preparation)

১। প্রবয়োিনীয় সংখ্যক শপোস্টো শপপো ও মোকডো প্রস্তুি োখুন।
২। শিোড়োয় কোবি িন্য দিপ কোি ড সংগ্রহ করুন।
৩। িলীয় কোি উপস্থোপবন িন্য শপোস্টো শপপো গুবলো িো োেোদহকিোবে টোনোবনো ব্যেস্থো করুন।
৪। িলীয় কোি উপস্থোপবন অংশগ্রহণ ও প্রবয়োিনীয় দফিব্যোক প্রিোবন উপবযোগী আসন দেন্যোবস ব্যেস্থো করুন।
৫। শসশবন দেেয়েস্তু সিবকড পূে ড শথবকই প্রবয়োিনীয় িো ণো গ্রহণ করুন।
কোি-১: দশক্ষোবক্ষবে মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব

উপবযোদগিো সনোক্তক ণ ।

১.১ প্রদশক্ষণোথীবি শিোড়োয় শিোড়োয় মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব

(২০)দমদনট

২টি কব উপবযোদগিো দিপ কোবি ড দলখবি েলুন ।

১.২ প্রদশক্ষণোথীবি দ্বো ো দিপ কোি ডগুবলো সংগ্রহ কব দপন শেোবি ড লোগোবি সহোয়িো করুন।
১.৩ দিপ কোবি ড িথ্যগুবলো পয ডোবলোিনো কব িো োেোদহক িোবে একটি িোদলকো প্রস্তুি করূন ।
১.৪ একিন প্রদশক্ষণোথীবক প্রস্তুিকৃি িোদলকোটি উপস্থোপন ক বি সহবযোদগিো করুন।
১.৪ প্রদশক্ষক দনবম্ন দলংক ও িথ্যদিে প্রবশ্নোত্তব আবলোিনো পূে ডক প্রদশক্ষণোথীবি প্রস্তুিকৃি উপবযোগীিো সোবথ
সমন্বয় ক বেন ও নতুন িথ্য থোকবল িো সংবযোিন করুন।
প্রদশক্ষবক িন্য শনোটিঃ
দনম্নদলদখি দলংকটি সোহোবয্য ৩৩ টি িক্ষিো উবেখ ক বেন।

http://www.educatorstechnology.com/2012/06/33-digital-skillsevery-21st-century.html

দদ্বিীয় ও র্তিীয় প্রিবে দশক্ষো দনবম্ন িবথ্য সোহোবয্য ব্যোখ্যো ক বেন ।

Source: https://usergeneratededucation.wordpress.com/tag/networked-learning/

কোি-২: শেদণকোয ডক্রম পদ িোলনোয় মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব গিদন ডং েদি/এসএমদস, প্রিোন দশক্ষক এ প্রশোসদনক
ও একোবিদমক র্ভদমকো সমূহ দিদিিক ণ ।

(৩০ দমদনট)

২.১ প্রদশক্ষণোথীবি ৬টি িবল িোগ কব দিনটি িলবক শেদণকোয ডক্রম পদ িোলনোয় গিদন ডং েদি/এসএমদস ও প্রিোন
দশক্ষক এ প্রশোসদনক র্ভদমকোসমূহ আবলোিনো কব দলখবি েলুন ।
২.২ অেদশষ্ট ৩টি িলবক শেদণকোয ডক্রম পদ িোলনোয় গিদন ডং েদি/এসএমদস ও প্রিোন দশক্ষক এ একোবিদমক
র্ভদমকো সমূহ আবলোিনো কব দলখবি েলুন ।
২.৩ প্রদিটি িবল কোয ডক্রম প্রদশক্ষক মদনটদ ং কব প্রবয়োিনীয় দনবি ডশনো ও সহবযোদগিো ক বেন।
২.৪ প্রদিটি িবল সকল সিস্যবি িলীয় কোবি অংশগ্রহণ ক বি েলবেন।
২.৫ প্রদিটি িলবক দনি ডোদ ি সময় অনুযোয়ী িলীয় কোি শশে কব উপস্থোপন ক বি েলুন।
২.৫ অন্যোন্য িলবক উপস্থোপনকো ী িবল দফিব্যোকসমূহ শনোট ক বি েলুন।
উপস্থোপন শশবে সেো মিোমবি সো মমড শটবন প্রদশক্ষক নতুন িথ্য থোকবল িো সংবযোিন ক বেন।
প্রদশক্ষবক শনোট-

1. ল্যোপটপ ও মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব নীদিমোলো অনুস বণ িোদগি
2. প্রদশক্ষবণ প সিো শিবক প্রদশক্ষবণ দেেয়েস্তু অেদহি ক ণ
3. মোদিদমদিয়ো সোহোবয্য ক্লোস শনয়ো িন্য প্রবয়োিনীয় দেদুেৎ সংবযোগসহ

শেদণকক্ষ প্রস্তুি োখো ।
4. মোদিদমদিয়ো ক্লোসরুম সংখ্যো েোড়োবনো পিবক্ষপ গ্রহণ(দশক্ষোণু োগী,
দেবদ্যোৎসোহী,এলোকো িনী ব্যদক্ত েো অিেন্ত ীণ আয় শথবক
কদিউটো /মোদিদমদিয়ো ক্রয়)
5. মোদিদমদিয়ো ব্যেহো কব ক্লোস শনয়ো দনদিি ক ো ।
6. দনয়দমি মদনটদ ং এ ব্যেস্থো গ্রহণ ।
7. সমস্যো শিখো দিবল িো সমোিোবন ব্যেস্থো ক ো।
8. অন্যোন্য দশক্ষকবি প্রদশক্ষবণ ব্যেস্থো ক ো।
9. প্রবয়োিবন দনিস্ব উবেেোবগ কমডকোলীন প্রদশক্ষবন ব্যেস্থো ক ো ।
10. রুটিবন মোদিদমদিয়ো ক্লোবশ দশদিউল অন্তর্ভডক্ত ক ো।
কোি ৩: সহকমীবি সোবথ শেদণকোয ডক্রবম মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব সহবযোদগিো ও দেস্ত বণ শকৌশল দনি ডো ণ ।
৩.১ সহকমীবি সোবথ শেদণকোয ডক্রবম মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব সহবযোদগিোক ণ
৩.১.১ প্রদশক্ষক প্রদশক্ষণোথীবি সোবথ প্রবশ্নোত্তব

(২০দমদনট)

মোেবম শেদণকবক্ষ মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব সহকমীবি কীিোবে

সহবযোদগিো ক ো যোয় িো আবলোিনো ক বেন।
৩.১.২ আবলোিনো দেেয়েস্তু একিন প্রদশক্ষণোথী সহবযোদগিোয় শেোবি ড পবয়ন্ট আকোব প্রদশক্ষক দলখোবেন।
৩.১.৩ আবলোিনো দেেয়েস্তু সিবকড প্রদশক্ষবক পূবে ডই তিদ কৃি িথ্য পবয়ন্টোকোব পোওয়ো পবয়ন্ট স্লোইবি
প্রিশডন কব প্রদশক্ষণোথীবি তিদ কৃি িোদলকো সমন্বয় ক বেন ।
৩.২ সহকমীবি সোবথ শেদণকোয ডক্রবম মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব প্রদশক্ষবণ দেেয়েস্তু দেস্ত বণ শকৌশল দনি ডো ণ ।
(২০ দমদনট)
৩.২.১ প্রদশক্ষণোথীবি িলীয়িোবে শেদণকোয ডক্রম পদ িোলনোয় মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব সহকমীবি সোবথ
প্রদশক্ষবণ দেেয়েস্তু দেস্ত ণ শকৌশলগুবলো উবেখ ক বি েলুন।
৩.২.২ প্রদিটি িবল কোয ডক্রম প্রদশক্ষক মদনটদ ং কব প্রবয়োিনীয় দনবি ডশনো ও সহবযোদগিো ক বেন।

৩.২.৩ প্রদিটি িবল সকল সিস্যবি িলীয় কোবি অংশগ্রহণ ক বি েলবেন।
৩.২.৪ প্রদিটি িলবক দনি ডোদ ি সময় অনুযোয়ী িলীয় কোি শশে কব উপস্থোপন ক বেন।
৩.২.৫ অন্যোন্য িলবক উপস্থোপনকো ী িবল দফিব্যোকসমূহ শনোট দনবি েলবেন।
উপস্থোপন শশবে সেো মিোমবি সো মমড শটবন প্রদশক্ষক দনবি মিোমি ও িলীয় কোবি িবথ্য সমন্বয়
ক বেন।
প্রদশক্ষবক শনোট-

 সহকমীবি সোবথ প্রথবমই প্রদশক্ষবণ দেেয়েস্তু অেদহি করুন। প্রদশক্ষবণ লব্ধ জ্ঞোন ও িক্ষিো
আবলোবক ক্লোস পদ িোলনো ক বল দশক্ষোথীবি মোবে আগ্রহ ও উৎসোহ-উেীপনো তিদ হয়।
দশক্ষবক উপ উপক ণ তিদ িোপ কবম(েোস্তে েো অি ডেোস্তে)। দশক্ষক েোিোয়বন প্রচু তিদ কৃি
কনবটন্ট বয়বে, িোইবলই ঐ সোইবট প্রবেশ কব দনবি কোংদখি কনবটন্টটি িোউনবলোি কব ক্লোস
পদ িোলনো ক ো যোয়। অথ ডোৎ মোদিদমদিয়ো ক্লোবস ইদিেোিক দিক গুবলো সহকমীবি িোনোবনো।
 সহকমীবি সোবথ মোেদমক ও উচ্চ দশক্ষো অদিিপ্তব

েো দশক্ষো মন্ত্রণোলবয় দেদিন্ন কোয ডক্রম

শযমন আইদসটি দেেয়ক প্রদশক্ষণ প্রিোন, কদিউটো ও মোদিদমদিয়ো দেি ণ ইিেোদি দেেয়গুবলো
শশয়ো ক বেন।
 অন্যোন্য সহকমীবি দনবি তিদ কৃি কনবটন্ট প্রিশডন কব শিখোবল িোবি মবে মোদিদমদিয়ো
ব্যেহোব

দেেবয় একটি ইদিেোিক মোনদসকিো তিদ হবে।

 দশক্ষক দনয়দমিিোবে মোদিদমদিয়ো ব্যেহো কব ক্লোস পদ িোলনো ক বল দশক্ষোথীবি মবে আগ্রহ
ও উেীপনো নতুন মোেো শযোগ হবে যো অন্যোন্য সহকমীবি
 মোদিদমদিয়ো ব্যেহোব

অনুপ্রোদণি ক বে।

দেেবয় দনবি মবে ইদিেোিক মোনদসকিো শপোেণ কব অন্যোন্য

সহকমীবি সহবযোগীিো মবনোিোে শিখোবল অন্য ো উদ্বুদ্ধ হবে।
 দকছু অফলোইন দিদিটোল কনবটন্ট সহকমীবি স ে োহ ক বেন।

প্রদশক্ষক সকলবক িন্যেোি দিবয় শসশবন পদ সমোদপ্ত টোনবেন।

