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িাতীি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক শ্�াি ্ড, �াংলাদেি

পশর�ত্ডিিীল এই শ�দবে প্রশতশিিত �েদল যাদচ্ছ িী�ি ও িীশ�কা। প্রযুশতির উৎকদর ্ডর কারদি পশর�ত্ডদির গশতও 
হদিদে অদিক দ্রুত। দ্রুত পশর�ত্ডিিীল এই শ�দবের সদঙ্গ আমাদের খাপ খাইদি শ্িওিার শ্কাদিা শ�কল্প শ্িই। কারি 
প্রযুশতির উন্নিি ইশতহাদসর শ্যদকাদিা সমদির শ্চদি এশগদি চদলদে অভা�িীি গশতদত। চতুে ্ড শিল্পশ�প্ল� পয ্ডাদি কৃশত্রম 
বুশধিমত্ার শ�কাি আমাদের কম ্ডসংস্াি এ�ং িী�িযাপি প্রিাশলদত শ্য পশর�ত্ডি শিদি আসদে তার মধ্ শেদি মানুদর 
মানুদর সম্পক্ড আরও শিশ�ড় হদ�। অদূর ভশ�ষ্যদত অদিক িতুি কাদির সুদযাগ ততশর হদ� যা এখিও আমরা িাশি িা। 
অিাগত শ্সই ভশ�ষ্যদতর সাদে আমরা শ্যি শিদিদের খাপ খাওিাদত পাশর তার িন্য এখিই প্রস্তুশত গ্হি করা প্রদিািি।

পৃশে�ী জুদড় অে ্ডনিশতক প্রবৃশধি ঘটদলও িল�ায়ু পশর�ত্ডি, �ায়ুদূরি, অশভ�াসি এ�ং িাশতগত সশহংসতার মদতা 
সমস্া আি অদিক শ্�শি প্রকট। শ্েখা শেদচ্ছ শ্কাশভি ১৯ এর মদতা মহামাশর যা সারা শ�দবের স্বাভাশ�ক িী�িযাত্রা এ�ং 
অে ্ডিীশতদক েমদক শেদিদে। আমাদের প্রাতযিশহক িী�িযাত্রাি সংদযাশিত হদিদে শভন্ন শভন্ন চযিাদলঞ্জ এ�ং সম্া�িা। 

এস� চযিাদলঞ্জ ও সম্া�িার দ্ারপ্রাদতে োঁশড়দি তার শ্টকসই ও কায ্ডকর সমারাি এ�ং আমাদের িিশমশতক সুিলদক 
সম্পদে রূপাতের করদত হদ�। আর এিন্য প্রদিািি জ্াি, েক্ষতা, মূযেদ�ার ও ইশত�াচক দৃশটিভশঙ্গসম্পন্ন দূরেিশী, 
সংদ�েিিীল, অশভদযািি-সক্ষম, মািশ�ক, ত�শবেক এ�ং শ্েিদপ্রশমক িাগশরক। এই শ্প্রক্ষাপদট �াংলাদেি  স্বদল্পান্নত 
শ্েি শ্েদক উন্নিিিীল শ্েদি উত্রি এ�ং ২০৪১ সাদলর মদধ্ উন্নত শ্েদি পোপ ্ডদির লক্ষযিমাত্রা অি্ডদির প্রদচটিা 
অব্াহত শ্রদখদে। শিক্ষা হদচ্ছ এই লক্ষযি অি্ডদির একটি িশতিিালী হাশতিার। এিন্য শিক্ষার আধুশিকািি োড়া উপাি 
শ্িই। আর এই আধুশিকািদির উদদেদযে একটি কায ্ডকর যুদগাপদযাগী শিক্ষাক্রম প্রিিদির প্রদিািিীিতা শ্েখা শেদিদে।

িাতীি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক শ্�াদি ্ডর একটি শিিশমত, শকন্তু খু�ই গুরুত্বপূি ্ড কায ্ডক্রম হদলা শিক্ষাক্রম উন্নিি 
ও পশরমাি্ডি। স� ্ডদির শিক্ষাক্রম পশরমাি্ডি করা হি ২০১২ সাদল। ইদতামদধ্ অদিক সমি পার হদি শগদিদে। 
প্রদিািিীিতা শ্েখা শেদিদে শিক্ষাক্রম পশরমাি্ডি ও উন্নিদির। এই উদদেদযে শিক্ষার �ত্ডমাি পশরশস্শত শ�দলেরি 
এ�ং শিখি চাশহো শিরূপদির িন্য ২০১৭ শ্েদক ২০১৯ সালব্াপী এিশসটিশ�র আওতাি শ�শভন্ন গদ�রিা ও কাশরগশর 
অনুিীলি পশরচাশলত হি। এস� গদ�রিা ও কাশরগশর অনুিীলদির িলািদলর উপর শভশত্ কদর িতুি শ�বে পশরশস্শতদত 
টিদক োকার মদতা শ্যাগ্য প্রিন্ম গদড় তুলদত প্রাক-প্রােশমক শ্েদক দ্ােি শ্রেশির অশ�শচ্ছন্ন শ্যাগ্যতাশভশত্ক শিক্ষাক্রম 
উন্নিি করা হদিদে।

শ্যাগ্যতাশভশত্ক এ শিক্ষাক্রদমর সিল �াস্ত�ািদির িন্য প্রদিািি যদোপযুতি শিখি সামগ্ী। এ শিখি সামগ্ীর মদধ্ 
শিক্ষক সহাশিকার ভূশমকা স�দচদি শ্�শি। শ্যখাদি পাঠ্যপুস্তদকর পািাপাশি প্রদিািিীি অন্যান্য শিখি সামগ্ী ব্�হার 
কদর কীভাদ� শ্রেশি কায ্ডক্রমদক শ্যৌশতিকভাদ� আরও শ্�শি আিন্দমি এ�ং শিক্ষােশীদকশ্রিক করা যাি তার উপর 
শ্িার শ্েওিা হদিদে। শ্রেশি কায ্ডক্রমদক শুধু শ্রেশিকদক্ষর শ্ভতদর সীমা�ধি িা শ্রদখ শ্রেশির �াইদর শিদি যাওিা হদিদে। 
সুদযাগ রাখা হদিদে শিশিটাল প্রযুশতি ব্�হাদরর। সকল রারার (সারারি, মাদ্রাসা ও কাশরগশর) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক 
সহাশিকা অনুসরি কদর সপ্তম শ্রেশির শিখি কায ্ডক্রম পশরচালিা করদ�ি। আিা করা যাি, প্রিীত এ শিক্ষক সহাশিকা 
আিন্দমি এ�ং শিক্ষােশীদকশ্রিক শ্রেশি কায ্ডক্রম পশরচালিার শ্ক্ষদত্র সহািক ভূশমকা পালি করদ�।

শিক্ষক সহাশিকা প্রিিদি রম ্ড, �ি ্ড, সুশ�রা�শচিত ও শ�দির চাশহোসম্পন্ন শিক্ষােশীর শ�রিটি শ�দিরভাদ� শ�দ�চিাি 
শ্িওিা হদিদে। �ািাদির শ্ক্ষদত্র �াংলা একাদিশমর �ািািরীশত অনুসরি করা হদিদে। শিক্ষক সহাশিকা প্রিিি, 
সম্পােিা, শচত্রাঙ্কি ও প্রকািিার কাদি যাঁরা শ্মরা ও রেম শেদিদেি তাঁদের স�াইদক রন্য�াে জ্াপি করশে।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করদির শ্কাদিা ভুল �া অসংগশত কাদরা শ্চাদখ পড়দল এ�ং এর মাি উন্নিদির লদক্ষযি শ্কাদিা 
পরামি ্ড োকদল তা িািাদিার িন্য সকদলর প্রশত শ�িীত অনুদরার রইল।



ভূশমকাভূশমকা
শ্কি িতুি শিক্ষাক্রম?শ্কি িতুি শিক্ষাক্রম?

শপ্রি শিক্ষক, ২০২১ সাদল �াংলাদেদি িতুি শিক্ষাক্রম রূপদরখা ততশর হদিদে। এই রূপদরখা অনুযািী শ�রিশভশত্ক ও 

শ্রেশিশভশত্ক শ্যাগ্যতা শির ্ডারি করা হদিদে এ�ং শিক্ষােশীদের িন্য িতুি �ই ও শিক্ষকদের িন্য িতুি কদর শিক্ষক 

সহাশিকা ততশর হদিদে। একিি শিক্ষক শহদসদ� এ িতুি শিক্ষাক্রম �াস্ত�ািদি আপশি স�দচদি গুরুত্বপূি ্ড  ভূশমকা পালি 

করদেি। মাি�দেদহ হৃেশপণ্ড শ্যমি শ্েহদক সচল রাদখ ঠিক শ্তমশি আপশিও িতুি শিক্ষাক্রম �াস্ত�ািিদক সচল রাখদ�ি 

এক�াদও শ্কদ্রি অ�স্াি কদর। আপিার মদি প্রশ্ন আসদত পাদর, শ্কি এই িতুি শিক্ষাক্রম? আপিার জ্াতাদে ্ড �দল রাশখ, 

আমরা �ত্ডমাদি শিক্ষাক্রদমর শ্য শিখি-শ্িখাদিা পধিশত ব্�হার করশে তা �হুশেি রদর ব্�হার হদি আসদে। ২১ িতদকর 

চযিাদলঞ্জ শ্মাকাদ�লাি েক্ষ িিসম্পে ততশর করদত আমাদের শিখি-শ্িখাদিা পধিশতদত পশর�ত্ডি প্রদিািি। এোড়াও 

পশর�ত্ডিিীল শ�দবে �ত্ডমাি সমদির কম ্ডিগদতর অদিক শকছুই ভশ�ষ্যদত শ্যমি োকদ� িা, ভশ�ষ্যদতও শ্তমশি অদিক 

িতুি কম ্ডসংস্াদির সুদযাগ ততশর হদ� যা �ত্ডমাি সমদি রারিা করা সম্� িি। এস� চযিাদলঞ্জ ও সম্া�িার দ্ারপ্রাদতে 

োঁশড়দি তার শ্টকসই ও কায ্ডকর সমারাি এ�ং সম্া�িার পূি ্ড সুিল গ্হদির িন্য জ্াি, েক্ষতা ও ইশত�াচক দৃশটিভশঙ্গসহ 

দূরেিশী, সংদ�েিিীল, অশভদযািি-সক্ষম, মািশ�ক এ�ং শ্যাগ্য শ�বে-িাগশরক প্রদিািি। এই অশভলক্ষযি পূরদির একটি 

িশতিিালী হাশতিার শিক্ষা। আর শ্সিন্য শিক্ষার আধুশিকািি োড়া উপাি শ্িই। আর এই আধুশিকািদির শুরুটা হদত হদ� 

অ�যেই একটি কায ্ডকর যুদগাপদযাগী শিক্ষাক্রম উন্নিদির মাধ্দম যা সমগ্ শিক্ষাব্�স্ার শভশত্ শহদসদ� কাি করদ�।

শ্কি শিশিটাল প্রযুশতি, শ্কি িি তথ্য ও শ্যাগাদযাগ প্রযুশতি? শ্কি শিশিটাল প্রযুশতি, শ্কি িি তথ্য ও শ্যাগাদযাগ প্রযুশতি? 

শিশিটাল প্রযুশতি শিক্ষা শ�রদির রারিািদির সমি এই শ�রদির ব্াশপ্ত তথ্যপ্রযুশতি ব্�হাদরর মদধ্ই সীমা�ধি রাখা 

হিশি। �রং শ�রদির রারিািি এমিভাদ� করা হদিদে শ্য, শিক্ষােশী শুধু তথ্যপ্রযুশতির ব্�হারকারীই হদ� িা �রং শ্স 

শিশিটাল সাক্ষরতা অি্ডি করদ�, ও তার সৃিিিীলতা এ�ং উদ্া�িী িশতি কাদি লাশগদি শিদির এ�ং পাশরপাশবে্ডক সমস্া 

সমারাদির িন্য শিিস্ব শিশিটাল সমস্ার সমারাি উদ্া�ি করদত পারদ�। এর িদল আইশসটি সক্ষমতার পািাপাশি তার 

মাদি শিশিটাল প্রযুশতির সক্ষমতাও ততশর হদ� যা তাদক েক্ষ শিশিটাল িাগশরক শহদসদ� গদড় তুলদ�।

অশভজ্তাশভশত্ক শিখিঅশভজ্তাশভশত্ক শিখি

এ শিক্ষাক্রদমর পশর�ত্ডদির মূল একটি শভশত্ হদলা অশভজ্তা শভশত্ক শিখি। আদগ শ্যখাদি শিক্ষােশীরা শ্রেশিদতত উপশস্ত 

হদতা, শিক্ষক পড়াদতি এ�ং শিক্ষােশীরা পড়দতা, এখি শ্সখাদি শিক্ষােশীরা শিদি হাদত কলদম প্রশতটি শ�রি করদ�। এর 

মাদি হদলা শিক্ষােশীরা স� সমি শকছু িা শকছু অশভজ্তার মধ্ শেদি যাদ� যা হদ� শিক্ষােশীর সকল ইশ্রিিদক কাদি লাগদ�। 

এই অশভজ্তাশভশত্ক শিখদির চারটি রাপ আদে এ�ং প্রশতটি রাদপই শিক্ষােশীরা শকছু কদর শিখদ�। অশভজ্তাশভশত্ক 

শিখদির চক্রটি শ্েখদল আপিার চারটি রাপ সম্পদক্ড রারিা পশরস্কার হদ�।
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িম্বর
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শিখি অশভজ্তা- 1: শিশিটাল সমদি তথ্যশিখি অশভজ্তা- 1: শিশিটাল সমদি তথ্য

শ্রেশিশভশত্ক শ্যাগ্যতা- 1 : শ্রেশিশভশত্ক শ্যাগ্যতা- 1 : প্রদিািিীি প্রযুশতি ব্�হার কদর উপযুতি তথ্য শি� ্ডাচি, সংগ্হ, ব্�হার, 
সংরক্ষি করা ও তদথ্যর শিরদপক্ষ মূযোিি করদত পারা।

শ্রেশিশভশত্ক শ্যাগ্যতা- 4 : শ্রেশিশভশত্ক শ্যাগ্যতা- 4 : শিশে ্ডটি শ্প্রক্ষাপট এ�ং মাধ্ম শ�দ�চিাি শিদি সৃিিিীল কাদির উন্নিি ও 
উপস্াপদি শিশিটাল প্রযুশতির উপযুতি ব্�হাদর আগ্হী হওিা।

  এই অশভজ্তার মধ্ শেদি শিক্ষােশীরা শ্য শ্যাগ্যতা অি্ডি করদ�-   এই অশভজ্তার মধ্ শেদি শিক্ষােশীরা শ্য শ্যাগ্যতা অি্ডি করদ�- 
১.   শিক্ষােশী তথ্য সংগ্হ ও তথ্য সমন্বিও করার সারারি শিিম ৬ক ব্�হার উপযুতি শ্প্রশক্ষদত ব্�হার 

করদত পারদ�। 

২.  শিক্ষােশী িশরপ পশরচালিার প্রােশমক রারিা অি্ডি কদর সারারি ও অিলাইি িশরদপর মাধ্দম তথ্য 
সংগ্হ করদত পারদ�। 

৩.  সংরশক্ষত তথ্য সমন্বি ও সংরক্ষি করদত পারদ�। 

৪.  শ্প্রক্ষাপট ও মাধ্ম শ�দ�চিাি সৃিিিীল কিদটন্ট ততশরর পশরকল্পিা করদত পারদ�। 

৫.  গল্পদক েশ�দত রূপ শ্েওিার িন্য সারারি শিিমগুদলা শ্িদি শিশিটাল গল্প �লদত পারদ�।

এই শ্যাগ্যতা অি্ডদি অশভজ্তার রারিাএই শ্যাগ্যতা অি্ডদি অশভজ্তার রারিা

শিক্ষােশী আিপাদির একটি সমস্া শচশনিত কদর সমস্ার কারি ও সমারাি অনুসন্াদির িন্য িশরপ 

পশরচালিা করদ� এ�ং সমারািটির মাধ্দম আিপাদির মানুরদক সদচতি করার লদক্ষযি একটি শিশিটাল 

কিদটন্ট ততশর করদ�। 

স� ্ডদমাট শ্সিি : স� ্ডদমাট শ্সিি :  ৮টি 

অশভজ্তার সারসংদক্ষপ অশভজ্তার সারসংদক্ষপ 

শিক্ষােশী শ্কাদিা তথ্য সংরক্ষি ও উপস্াপদির শ্ক্ষদত্র ৬ক কীভাদ� ব্�হৃত হি তা শ্িদি তার আিপাদির 
সমস্া অনুসন্াদির িন্য একটি উপশস্ত �তিতৃতার আদিািি করদ�। উপশস্ত �তিতৃতার মাধ্দম শিদিরা 
অনুরা�ি করদ� শ্কাি শ্কাি সমস্া তাদের শিদিদের িন্য স�দচদি শ্�শি গুরুত্বপূি ্ড। শিক্ষােশী শিক্ষদকর 
সহািতাি শ্রেশিকদক্ষর শ্মাট শিক্ষােশীর সংখ্ার উপর শিভ ্ডর কদর �তিতৃতাি আদলাশচত শ�রিগুদলার মধ্ শ্েদক 
প্রশতটি েল একটি কদর শ�রি শির ্ডারি করদ�। প্রশতটি েল শির ্ডাশরত শ�রদির উপর তথ্য সংগ্হ করদ�। তথ্য 
সংগ্দহর শ্ক্ষদত্র শিক্ষােশী েলীিভাদ� একটি িশরপ পশরচালিা করদ�। িশরপটি অিলাইি শ্কাদিা টুলদসর 
মাধ্দম পশরচালিা করদত হদ�। (শ্কাদিা শ�দ্ালদির শিক্ষােশীদের  পদক্ষ অিলাইদি পশরচালিা করা সম্� িা 
হদল সরাসশর প্রশ্নপত্র পূরদির মাধ্দম িশরপটি পশরচালিা করদত পাদর)। িশরপ পশরচালিা শ্িদর শিক্ষােশী 
অন্য শ্কাদিা মাধ্ম শ্যমি পশত্রকা, �ই, ম্াগাশিি, ইন্টারদিট ইতযিাশে মাধ্ম শ্েদক ঐ একই শ�রদির উপর 
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তথ্য সংগ্হ করদ�। দুটি প্রশক্রিাি (িশরপ ও অন্যান্য মাধ্ম শ্েদক সংগৃহীত তথ্য) সংগ্হ করা তথ্যদক কীভাদ� 
সমন্বয করদত হি তা শ্িদি শিক্ষােশী তথ্যগুদলাদক সমন্বি ও শ�দলেরি কদর একটি প্রশতদ�েি ততশর করদ�। 
ততশরকৃত প্রশতদ�েদির উপর শভশত্ কদর শিক্ষােশীদক একটি সদচতিতামূলক শিশিটাল কিদটন্ট ততশর করদ� 

যা শ্সশমিাদর উপস্াশপত হদ�।  

অশভজ্তা চক্র– ১ অশভজ্তা চক্র– ১ 

এই পুদরা শিখি অশভজ্তাটি আপশি এ�ং শিক্ষােশীদের শকছু কাদির সশম্মশলত প্রদচটিার মাধ্দম সম্পন্ন হদ�। 

এখাদি শ্মাট আটটি শ্সিদি পুদরা কািটি সম্পন্ন হদ�। 

প্রেম শ্সিি প্রেম শ্সিি 
রাপ �াস্ত� অশভজ্তা  

কাি  গল্প পড়া, গল্প শ্েদক ‘৬ক’ খু ুঁদি শ্�র করা, ৬ক এর গুরুত্ব �ি ্ডিা, �াশড়র কাি 

উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী �ই

1. �াস্ত� অশভজ্তা 2. প্রশতিলিমূলক 
     পয ্ডদ�ক্ষি

4. সশক্রি অংিগ্হি 3. শ�মূত্ড রারিািি

শিক্ষােশী িশরপ শ্েদক 

প্রাপ্ত তথ্য ও অন্যান্য উৎস 

শ্েদক প্রাপ্ত তথ্য সমন্বি 

কদর দুই মাধ্দমর তদথ্যর 

তুলিামূলক শ�দলেরি কদর 

প্রশতদ�েি ততশর করদ�। 

শিক্ষােশী তাদের �াস্ত� 

অশভজ্তার উপর শভশত্ 

কদর একটি উপশস্ত 

�তিতৃতার আদিািি করদ� 

এ�ং এর মাধ্দম শিদির 

েদলর িন্য একটি সমস্া 

শচশনিত করদ�। 

শিক্ষােশী েলীিভাদ� িশরপ 

পশরচালিার মাধ্দম ও 

শ�শভন্ন উৎস শ্েদক তথ্য 

সংগ্হ করদ�। 

শিক্ষােশী লক্ষ েল শ�দ�চিা 

কদর প্রশতদ�েদির শভশত্দত 

একটি সদচতিতামূলক 

কিদটন্ট ততশর করদ� 

যা শ্সশমিাদর উপস্াপি 

করদ�। 

শিখি অশভজ্তা- 1 : শিশিটাল সমদি তথ্য
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কাি- ১ :কাি- ১ :  ‘সমস্া সমারাদি শিশিটাল প্রযুশতি’ শ�রদি শিক্ষদকর শিদির অশভজ্তা শ�শিমি–১০ শমশিট 
- শ্রেশিদত প্রদ�ি কদর প্রেদমই শিক্ষােশীদের সদঙ্গ আপশি কুিল শ�শিমি করদত পাদরি। 
- প্রশতশেি স�াইদক শ্োট-�ড় স�াইদক িািাি সমস্ার সম্মমুখীি হদত হি এ�ং শ্স সমস্ার অদিক 

শকছুই শিশিটাল প্রযুশতি ব্�হার কদর সমারাি সম্� এই শ�রদি আদলাকপাত করদ�ি, এখাদি 
শিক্ষক চাইদল শিদির অশভজ্তা শ্েদক ‘শিশিটাল প্রযুশতি ব্�াহার কদর সমস্া সমারাি’ সম্পশক্ডত 

একটি শ্োট গল্প �লদত পাদরি। 

কাি- ২ : কাি- ২ :  গল্প পড়া– ৭ শমশিট 
- শিক্ষক শ্রেশিকদক্ষ ‘শিশিদরর জুতা’ গল্পটি পদড় শ্িািাদ�ি।   
- এ শ্ক্ষদত্র শিক্ষক চাইদল শিক্ষক শিদি গল্পটি িা পদড় শ্যদকাদিা একিি শিক্ষােশীদক গল্পটি োঁশড়দি 

উচ্চ স্বদর পড়দত �লদ�ি।

কাি- ৩ :কাি- ৩ : ‘৬ক’ অনুসন্াি– ১০ শমশিট 
- গল্প পড়া শ্িদর এই গদল্প শ্কাোি শ্কাোি ৬ক অে ্ডাৎ শ্ক, কী, শ্কাোি, কখি, শ্কি, কীভাদ� এই 

প্রশ্নগুদলার উত্র খু ুঁিদত শিক্ষক শিক্ষােশীদের উৎসাশহত করদ�ি। 
- েক ১.১ এ একটি কদর উোহরি শ্েওিা আদে, শিক্ষােশী আর দুটি কদর উোহরি খু ুঁদি শ্�র করদ�। 

এখাদি অন্য দুটি ‘শ্ক’ হদত পাদর ‘শিশিদরর �া�া’ এ�ং ‘ধূমদকতু’। এভাদ� এই গদল্পর শ্ভতর শ্েদক 
আরও দুটি উোহুরি খু ুঁদি শ্�র করদ�। 

- শিক্ষােশীদের দুটি কদর উোহরি শ্লখা শ্ির হদল শিক্ষক কদিকিি শিক্ষােশীদক �লদত �লদ�ি এ�ং 
তাদের শ্কাদিা ভুল হদল তা সঠিক কদর শেদত সহািতা করদ�ি। 

কাি- 4 :কাি- 4 : ‘৬ক’ এর গুরুত্ব �ি ্ডিা– ১০ শমশিট 
-  ঘর ১.1 পর একটি �দক্স/ঘদর ‘৬ক’ এর গুরুত্ব সম্পদক্ড সংদক্ষদপ �লা আদে। শিক্ষক এটি সহি কদর 

শিক্ষােশীদের �ি ্ডিা করদ�ি। 
- ২/১ িি শিক্ষােশীদক শিদজ্স করদত পাদরি তারা এই ঘদরর তথ্যটি পদড় কী বুিদত পারল। 

কাি- 5 :কাি- 5 : আগামী শ্সিদির প্রস্তুশত– ৮ শমশিট 
- েিটি বৃদত্ শ্ক, কী,  কখি, শ্কাোি, শ্কি, কীভাদ� এই েিটি প্রদশ্নর িন্য ৬টি কদর উত্র শ্েওিা 

আদে। শিক্ষােশী তার পাদির শিক্ষােশীর সাদে শ্খলার েদল প্রশতটি বৃদত্র উপর এক�ার কদর কলম 
রাখদ�। পাদির শিক্ষােশী �ইটি ঘুরাদ�, দুই�ার ঘুরাদিার পর শিক্ষােশী শ্চাখ �ন্ কদর কলমটি শ্যদকাদিা 
একশেদক শিদি যাদ�, শ্য উত্রটির উপর কলম পড়দ� শ্স উত্রটি েক ১.২ এ শলখদ�। এভাদ� ৬টি 
বৃদত্র উপর কলম ঘুশরদি ৬টি উত্র পাওিা যাদ�। শ্যমি একিি শিক্ষােশীর েিটি িব্দ �া �াকযিাংি 
হদত পাদর, মামা, োঁত মািল, আগামী �ের, চাঁদে, মা �দলদে, অনুমশত শিদি । 

- �াশড়র কাি শহদসদ� শিক্ষােশী উপদরর ‘শিশিদরর জুতা’ গল্পটির �াশক অংি শিদির ইচ্ছামত 
কল্পিািশতি কাদি লাশগদি শলখদ�। তদ� একটি শ�রি লক্ষযি রাখদত হদ�, বৃদত্ কলম ঘুশরদি শিক্ষােশী 
শ্য েিটি িব্দ �া �াকযিাংি শ্পল তা শ্যি তার ওই গদল্প োদক। 

- শিক্ষক �াশড়র কািটি শিক্ষােশীদের বুশিদি শেদি শিদির ইদচ্ছমদতা ‘শিশিদরর জুতা’ গল্পটি শ্ির 
করদত শিক্ষােশীদের উৎসাশহত কর� 
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শদ্তীি শ্সিি    শদ্তীি শ্সিি                                                                                                                                
রাপ �াস্ত� অশভজ্তা  
কাি েল গঠি, উপশস্ত �তিতৃতা, সমস্া সমারাদির িন্য েলীিভাদ� একটি শ�রি শি� ্ডাচি। 

উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী �ই,  

কাি -১ :কাি -১ : �াশড়র কাি শিদি আদলাচিা– ৫ শমশিট 
- শিক্ষােশীদের সদঙ্গ আদগর শ্সিদির �াশড়র কাি (আগামী শ্সিদির প্রস্তুশত) কদরদে শক িা অে ্ডাৎ 

গল্প শলদখদে শক িা, তা আদলাচিা করদত পাদরি। স�াইদক �ই উঁর্ কদর রদর গল্প শ্লখার পাতাটি 
আপিাদক শ্েখাদত �লদত পাদরি।  

- একিদির কাে শ্েদক গল্পটি শুিদত পাদরি। 

কাি -২ : কাি -২ :  েল গঠি– ৫ শমশিট 
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের উৎসাশহত করদ�ি এই �দল শ্য তারা েলীিভাদ� একটি সমস্ার কারি উেঘাটি 

ও সমারাি করদ�। আর শ্স িন্য এখিই েলটি গঠি কদর শ্িলদত হদ�। এই েলটি আিদক শ্েদক 
আগামী েিটি শ্সিি একসাদে কাি করদ�।

- েল গঠদির শ্ক্ষদত্র শিক্ষক লক্ষযি রাখদ�ি মদিাদযাগী ও শপশেদি পড়া শিক্ষােশী, শ�শভন্ন শলদঙ্গর 
শিক্ষােশী, সুশ�রা�শচিত ও সুশ�রাপ্রাপ্ত শিক্ষােশী স�ার সংশমরেি শ্যি প্রশতটি েদল োদক। প্রশতটি েদল 
৬ শ্েদক ১০ িি শিক্ষােশী োকদত পাদর। 

কাি- ৩ :কাি- ৩ : উপশস্ত �তিতৃতার শ�রি শি� ্ডাচি ও �তিতৃতার প্রস্তুশত– ৫ শমশিট 
- শিক্ষক প্রশতটি েলদক একটি কদর শ�রি লটাশরর মাধ্দম শি� ্ডাচি কদর শ্েদ�ি। 
- শ�রিগুদলা হদত পাদর–

১।  প্রযুশতি শিভ ্ডরতা ও উন্নিি
২।  প্রযুশতি ব্�হার কদর স্ব-শিক্ষা (শিদি শিদি শ্িখা/Self Learning)
৩।  শ্পিা শহদসদ� কৃশর 
৪।  শিশিটাল �াংলাদেি গদড় তুলদত শিশিটাল শিক্ষা
৫।  �ন্যা/খরাসহ অন্যান্য প্রাকৃশতক দূদয ্ডাদগ প্রযুশতি 
৬।  প্রশতদযাশগতা িা সহদযাশগতা, শ্কািটি শিক্ষার অি্ডদি শ্�শি প্রদিািি
৭।   পাশিদত ডুদ� শিশু মৃতুযি (শ্ক/কী শ্�শি োিী)
৮।  ভাইরাস ও ব্াকদটশরিািশিত শ্রাগ ও তার প্রশতকার 
৯।  অে ্ডনিশতক উন্নিি শক সশতযিকাদরর উন্নিি?
১০।  উন্নিিিীল শ্েদির িন্য শ�বোিদির প্রভা�

শিক্ষােশী শিদির �াস্ত� অশভজ্তা শ্েদক শ�রিগুদলার উপর �তিতৃতার িন্য েলীভাদ� শ্রিপ্ট ততশর করদ�। 

কাি- ৪ :কাি- ৪ : উপশস্ত �তিতৃতা– ২০ শমশিট 
- প্রশতটি েল তাদের শির ্ডাশরত শ�রদির উপর ২ শ্েদক ৩ শমশিট �তিতৃতা রাখদ�। �তিতৃতার মাধ্দম 

শ্রেশিকদক্ষর স�াই অনুরা�ি করদত পারদ� শ্কাি শ�রিটি তাদের িন্য গুরুত্বপূি ্ড।

শিখি অশভজ্তা- 1 : শিশিটাল সমদি তথ্য
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ডিডিটাল প্রযুডতি : ডিক্ষক সহাডিকা

- �তিতৃতাি শচশনিত শ�রিটির/সমস্াটির িলািলগুদলার উপর শিক্ষােশী গুরুত্ব শ্েওিার শ্চটিা করদ� 
শ্যদহতু সমস্াটির কারি সম্পদক্ড শিক্ষােশী এখি িাদি িা। 

কাি- ৫ :  েদলর িন্য সমস্া শচশনিত করা এ�ং পর�তশী কাি সম্পদক্ড রারিা– ৫ শমশিট
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের শিদজ্স করদত পাদরি তারা শ্য েল শ্য শ�রি শিদি উপশস্ত �তিতৃতা কদরদে শ্স 

শ�রদির উপরই তাদের পর�তশী কাি করদত চাি শক িা, িা শক অন্য শ্কাদিা শ�রি শি� ্ডাচি করদত চাি। 
- শ্কাদিা শিক্ষােশী/েল যশে অন্য শ্কাদিা শ�রি শিদি কাি করদত চাি, শিক্ষক শ্স শ্ক্ষদত্র উৎসাহ 

শ্েদ�ি। তদ� এ শ্ক্ষদত্র লক্ষযি রাখদ�ি শ্য সমস্াটি শ্যি এমি হি শ্য শ্সটি সম্পদক্ড শ�শভন্ন উৎস শ্যমি 
পশত্রকা, ইন্টারদিদট যদেটি তথ্য োদক, তাহদল শিক্ষােশীর কাি করদত সুশ�রা হদ�। 

- ‘উপশস্ত �তিতৃতা শ্িদর েদলর িন্য সমস্া শচশনিত’ অংি শ্েদক পদরর অংিটি শিক্ষােশীদের বুশিদি 
�লুি, শ্য তারা আচরশিক পশর�ত্ডদির মাধ্দম সমস্া সমারাি শচতো করদ� এ�ং িশরপ এ�ং শ�শভন্ন 
িড় উৎস (পশত্রকা/�ই/শ্টশলশভিি/ইন্টারদিট) শ্েদক তথ্য সংগ্হ করদ�। 

- সকল েদলর শ�রি�স্তু শির ্ডারি হদি শ্গদল েক ১.২ এ শ�রদির িাম, েদলর িাম এ�ং েদলর সেস্দের 
িাম শলখদ�। 

- এই শ্সিদি শ্কাদিা �াশড়র কাি শ্িই, শকছু শিক্ষােশীদের �াশড়দত শিদিদের শির ্ডাশরত শ�রি�স্তু 
সম্পদক্ড শকছুটা রারিা শিদি আসার িন্য �া শচতো করার িন্য উৎসাহত করদ�ি।  

র্তীি শ্সিি :

রাপ প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি   
কাি িশরপ সম্পদক্ড িািা, িশরদপর িন্য প্রশ্ন ততশর 
উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী �ই, কশম্পউটার/ স্াট ্ড শ্িাি, ইন্টারদিট

কাি -1 :  শিক্ষােশীদের অনুপ্রাশিত করা – ৫ শমশিট
- শিক্ষােশীদের সদঙ্গ কুিল শ�শিমদির পর শিক্ষক তাদের এই �দল অনুপ্রাশিত করদত পাদরি শ্য, এই 

অশভজ্তার মধ্ শেদি শিক্ষােশীরা তার আিপাদির সমসামশিক একটি সমস্ার সমারাি করদ� এ�ং 
সমারািটি শিদি অন্যদের সদচতি করদত একটি কিদটন্ট (পাওিার পদিন্ট শ্প্রদিদন্টিি, েশ� শেদি 
গল্প, শভশিও, গাি, িাটিকা ইতযিাশে) ততশর করদ�। তার িন্য স�ার আদগ সমস্াটির কারি এ�ং 
সমস্ার সমারাি খু ুঁদি শ্�র করাটা িরুশর। 

- শিক্ষক কারি ও সমারাি শ্খাঁিার উপাি কী হদত পাদর তা শিক্ষােশীদের কাদে িািদত চাইদ�ি। 

কাি- ২ : িশরপ সম্পদক্ড রারিা– ১০ শমশিট 
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের িশরপ কী এ�ং এটি কী ররদির হদত পাদর এই শ�রদি শরদসাস ্ড �ই শ্েদক এই 

িশরপ অংিটুকু পদড় বুশিদি �লদ�ি। 

কাি- ৩ :  িশরদপর িন্য প্রশ্ন ততশর– ২০ শমশিট
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের �লদ�ি তাদের েদলর সমস্ার কারি এ�ং সমারাি খু ুঁিদত একটি িশরপ 

প্রশ্নমালা ততশর করদত। 
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- শিক্ষক পয ্ডদ�ক্ষি করদ�ি, শিক্ষােশীরা সঠিকভাদ� প্রশ্ন ততশর করদে শক িা। 
- প্রদিািদি শিক্ষােশীদের দু-একটি উোহরি শেদি শ্�ািাদ�ি। 

কাি- ৪ :  িশরদপর প্রশ্নমালাটি অিলাইি প্রশ্নমালাি রূপাতের (৫ শমশিট) এ�ং শ্রেশির �াইদরর কাি (শ�দ্ালদির 
কশম্পউটার যো� হদত পাদর)

- শিক্ষি িশরপ প্রশ্নমালাটি কীভাদ� অিলাইি প্রদশ্ন রুপাতের করদত হদ� এই অংিটি শিক্ষােশীদের বুশিদি 
�লদ�ি। এ�ং শ্রেশির �াইদর একটি সমি শির ্ডারি করদ�ি যখি শিক্ষােশী শ�দ্ালদির কশম্পউটাদর 
�দস প্রশ্নগুদলা অিলাইদি প্রদশ্ন শিদি আসদ�। 

- শ�দ্ালদি যশে কশম্পউার �া ইন্টারদিদটর ব্�স্া িা োদক, তাহদল কািটি শিক্ষােশীদের �াশড়দত 
করদত অনুপ্রাশিত করদত পাদরি।

- শ�দ্ালি �া �াশড়দত শ্কাোও কশম্পউটার এ�ং ইন্টারদিট িা োকদল আপশি আপিার শ্মা�াইল শ্িাি 
কীভাদ� িশরপ করদত হি, তা শ্েশখদি শ্েদ�ি। শিক্ষােশী কাগদিই িশরপ পশরচালিা করদ�। শকন্তু 
শ্মা�াইল শ্িাদি কীভা� এটি করদত হি তা িািা োকল।

- শিক্ষদকর ব্শতিগত শ্মা�াইল শ্িাদি যশে িা োদক, তদ� অিলাইদি িশরদপর কািটি এশড়দি শ্যদত 
পাদরি। তদ� �ই শ্েদক ঐ অংিটুকু অ�যেই পদড় বুশিদি শ্েদ�ি। 

- শিক্ষােশী �াশড়র কাি শহদসদ� ২০ িদির কাে শ্েদক িশরপ পশরচালিা করদত উৎসাশহত করদ�ি। 

৪ে ্ড শ্সিি 

রাপ প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি   
কাি গিমাধ্ম সম্পদক্ড রারিা, পাশসং গইম শ্খলা, অন্যান্য উৎস শ্েদক তথ্য সংগ্হ। 
উপকরি কশম্পউটার যো�, ইন্টারদিট, �ই, সং�ােপত্র, সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী �ই, �ল  

কাি- 1 : গিমাধ্ম সম্পদক্ড রারিা– ৫ শমশিট
- শিক্ষক গিমাধ্ম কী শ্স সম্পদক্ড শিক্ষােশীদের �ইদির অংিটি বুশিদি �লদ�ি। 

কাি- ২ :  পাশসং শ্গম– ১০ শমশিট 
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের এই �দল অনূপ্রাশিত করদ�ি শ্য, শ্য শতি ররদির গিমাধ্দমর কো এখাদি �লা 

আদে শ্সগুদলা সম্পদক্ড শিক্ষােশীরা ইশতমদধ্ িাদি। স�াই একই রকমভাদ� িাদি শক িা, তা  শ্�ািার 
িন্য একটি পাশসং শ্গম শ্খলদত হদ�। 

- শিক্ষক একটি কদর ত�শিটিযি �লদ�, আর �লটি শ্যদকাদিা একিি শিক্ষােশীদক লক্ষযি কদর ছুদড় মারদ�ি, 
শিক্ষােশী �ল হাদত শিদিই �লদত হদ� শিক্ষক শ্কাি মাধ্মটির কো �দলদেি। শিক্ষক আদরকটি 
ত�শিটিযি �লদ�ি, আর ঐ শিক্ষােশী আদরকিদির কাদে �লটি ছুদড় মারদ�। এভাদ� শ্খলাটি চলদ�। 

- শিক্ষদকর সুশ�রাদে ্ড কদিকটি ত�শিটিযি এখাদি শ্েওিা হদলা।

শিখি অশভজ্তা- 1 : শিশিটাল সমদি তথ্য
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মুদ্রি মাধ্ম ইদলক্ট্রশিক মাধ্ম শিউ শমশিিা �া অিলাইি মাধ্ম

এটি পৃশে�ীর স�দচদি প্রাচীি/
পুদরাদিা মাধ্ম

এর মাধ্দম খ�র শ্েখা যাি এ�ং 
শ্িািা যাি (শ্কউ শিউ শমশিিা 
উত্র শেদল শ্সটিও ভুল হদ� িা)

এর মাধ্দম েি ্ডক সদঙ্গ সদঙ্গ 
শ্কাদিা খ�দরর প্রশতশক্রিা 
িািাদত পাদর।

এটি মাধ্দম খ�র পাওিা 
শকছুটা সমি সাদপক্ষ অে ্ডাৎ 
ঘটিা ঘটার সদঙ্গ সদঙ্গ খ�র 
পাওিা সম্� িি। 

সরাসশর   শ�দুযিৎ সংদযাগ িা 
োকদলও এখাি শ্েদক খ�র শ্িািা 
শ্যদত পাদর। (শ্রশিও)

এখািকার খ�র এক�ার প্রকাি 
করা হদি শ্গদল পর�তশীদত শ্সটি 
পশর�ত্ডি কদর শ্িলা সম্�।

কাি- ৩ :  অন্যান্য উৎস শ্েদক তথ্য সংগ্দহর রারিা– ৫ শমশিট 

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের অনুপ্রাশিত করদ�ি এই �দল শ্য, িশরদপর মাধ্দম শুধু আমরা মানুদরর মতামত 
পা�, শকন্তু আমরা যশে অন্যান্য উৎস শ্েদকও তথ্য সংগ্হ করদত পাশর তাহদল শ্তামাদের সমস্াটি 
সম্পদক্ড আরও শ�স্তাশরত রারিা হদ�। 

- কীভাদ� তথ্য সংগ্হ করদ� এই ররদির শ্য শিদে ্ডিিা �ইদি শ্েওিা আদে, তা শিক্ষােশীদের বুশিদি 
�লদ�ি। 

কাি- ৪ : িড় মাধ্ম শ্েদক তথ্য সংগ্দহর আদগ করিীি আদলাচিা– ৫ শমশিট 

- ‘িড় মাধ্ম শ্েদক তথ্য সংগ্দহর শ্ক্ষদত্র আমরা শকছু ব্াপার লক্ষযি রাখ�’ অংিটি পদড় উোহরিসহ 
শিক্ষক শিক্ষােশীদের বুশিদি �লদ�ি। প্রদিািিীি শ্ক্ষদত্র শিক্ষক শিক্ষােশীদের পশত্রকা/�ই/ইন্টারদিট 
সর�রাহ করদত সহািতা করদ�ি। 

কাি- ৫ :  �াশড়র কাি বুশিদি �লা– ৫ শমশিট

- শিক্ষক �াশড়র কাি শহদসদ� শিক্ষােশী শ্যি পশত্রকা/ �ই/ইন্টারদিট শ্েদক তাদের শির ্ডাশরত সমস্ার 
শ�রদি তথ্য খু ুঁদি শ্�র কদর শিদি আদস তা শ�িেভাদ� বুশিদি �লদত পাদরি। এ োড়া আগামী 
শ্সিদি ২০ িদির কাে শ্েদক িশরপ পশরচালিা কদর শ্স িশরদপর উত্রগুদলা ক্াদস শিদি আসদত 
হদ� তা মদি কশরদি শ্েদ�ি। 

৫ম শ্সিি 

রাপ শ�মূত্ড রারিািি

কাি িশরদপর তথ্য শ�দলেরি কদর সমন্বি করা

উপকরি 
কশম্পউটার যো�, এদক্সল শকং�া অন্য শ্কাদিা শ্্রেিশিট, শিশিটাল প্রযুশতি �ই এ�ং অন্যান্য 
সারারি শিক্ষা উপকরি 

কাি- 1 :  তদথ্যর সমন্বি শ্কি প্রদিািি তা বুশিদি �লা– ৫ শমশিট

- শিক্ষক ৫ম শ্সিদির প্রেম অংিটুকু পদড় শিক্ষােশীদের বুশিদি �লদ�ি আি তারা তাদের িশরপ 

শ্েদক প্রাপ্ত তথ্য সমন্বি করদ�, কারি একটি শসধিাদতে এদস শ্পৌুঁোদত হদ�।  
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কাি- ২ : ট্াশলর মাধ্দম িশরদপর িলািল শ্�র করা– ৫শমশিট 

- শিক্ষক প্রশতটি েদলর শ্যদকাদিা একটি �হুশি� ্ডাচিী প্রদশ্নর িশরপ শ্েদক প্রাপ্ত উত্র ট্াশলর মাধ্দম 
শ্যাগিল শ্�র করদত �লদ�ি। 

- প্রাপ্ত সংখ্াদক িতাংদি রূপাতের করদত �লদ�ি। 

কাি- ৩ : শ্্রেিশিট সম্পদক্ড রারিা– ২০ শমশিট
- এই অংিটি বুশিদি �লার িন্য শিক্ষকদক শ্্রেিিীট ব্�হার করদত হদ�।
- শিক্ষক হাদত-কলদম শিখােশীদের বুশিদি শ্েদ�ি কীভাদ� শ্্রেিশিদট িাটা যুতি করদত হি এ�ং 

শ্যাগ, শ�দিাগ, পূরি, ভাগ, িতাংি শ্�র করদত হি। 
- শরদসাদস ্ডর স্বল্পতার কারদি যশে হাদত-কলদম শিখাদিা শ্কাদিাভাদ�ই সম্� িা হি শিক্ষক অতেত মুদখ 

শিক্ষােশীদের বুশিদি �লদ�ি।

কাি- ৪ : �ি ্ডিামুলক প্রশ্ন শ্েদক প্রাপ্ত উত্দরর সমন্বি– ৫ শমশিট
- শিক্ষক �ি ্ডিামূলক প্রশ্ন কীভাদ� 

কাি- ৫ : �াশড়র কাি– ৫শমশিট 
- শিক্ষক েদলর শিক্ষাদে ্ডীদের মদধ্ কাি ভাগ কদর শিদি স�গুদলা প্রদশ্নর িতাংি শ্�র কদর এ�ং িড় 

মাধ্ম শ্েদক প্রাপ্ত তদথ্যর সমন্বি করদত �লদ�ি। 

- সমন্বি কদর �ইদির উদলেশখত শ�ন্যাস অনুসরি কদর একটি প্রশতদ�েি ততশর করদত �লদ�ি। 

- েদলর স�াই একই শ�রদি কাি করদলও প্রশতদ�েিটি হদ� একক কাি। 

 ৬ষ্ শ্সিি

রাপ শ�মূত্ড রারিািি 
কাি তদথ্যর সংরক্ষদির প্রদিািিীিতা ও উপাি িািা

উপকরি শরদসাস ্ড �ই, সারারি শিক্ষা উপকরি

কাি- 1 :  গত শেদির �াশড়র কাি আদলাচিা– ৫ শমশিট

- শিক্ষক গত শেদির �াশড়র কাি কতটুকু হদিদে, শিক্ষদকর শ্কাদিা সহািতার প্রদিািি আদে শক িা, 
আদলাচিা করদ�ি। 

কাি- ২ :  তদথ্যর সংরক্ষি শ্কি প্রদিািি তা বুশিদি �লা– ১০ শমশিট

- তথ্য সংরক্ষি শ্কি প্রদিািি তা �ইদির অংি পদড় শিদির মদতা কদর শিক্ষােশীদের বুশিদি �লদ�ি। 

- প্রদিািদি শিক্ষক  শিদির িী�ি শ্েদক উোহরি শ্েদ�ি।

‘আমরা �ত্ডমাদি কীভাদ� তথ্য সংরক্ষি কশর তুশম কী িাদিা?’ অংিটির উত্র শিক্ষােশীদের শলখদত �লদত 
পাদরি। 

কাি- ৩ :  তথ্য সংরক্ষদির উপাি ও ক্াউি শিদি আদলাচিা– ৫ শমশিট 

- শিক্ষক �ইদির অংিটি িীক্ষােশীদের পড়দত �লদ�ি। 

- ক্াউদি কী তথ্য িমা রাখদত চাি-সম্পশক্ডত শূন্যস্ািটি পূরি করদত �লদ�ি

শিখি অশভজ্তা- 1 : শিশিটাল সমদি তথ্য
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কাি- ৪ : আগামী শেদির কাি শিদি আদলাচিা– ২০ শমশিট 

- শিক্ষক আগামী কদিক শ্সিি শ্িদর শ্য একটি শ্সশমিার আদিািি করদত হদ� শ্স শ�রদি শিক্ষােশীদের 
সদঙ্গ আদলাচিা করদ�ি এ�ং শ্সশমিার আদিািদির পশরকল্পিা করদ�ি। 

- শ্সশমিাদরর তাশরখ, সমি, স্াি, অশতশে এ�ং মূল আদলাচিা এ�ং উপস্াপিার শ�রদি শ�স্তাশরত 
আদলাচিা করদ�ি। 

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের শিদির কিদটন্ট আকর ্ডিীি ও সৃিিিীল কদর ততশর করার িন্য উৎসাশহত 
করদ�ি। 

৭ম শ্সিি 

রাপ সশক্রি পরীক্ষি
কাি কিদটন্ট কী শ্�ািা, �ন্ধুর সদঙ্গ গল্প কদর কিদটদন্টর প্রকারদভে বুিদত পারা, কিদটন্ট ততশরর 

পশরকল্পিা
উপকরি শরদসাস ্ড �ই, সারারি শিক্ষা উপকরি

কাি- 1 : গত শেদির �াশড়র কাি আদলাচিা– ৫ শমশিট

- শিক্ষক গত শেদির �াশড়র কাি– ‘প্রশতদ�েি শ্লখা’ কতটুকু হদিদে, শিক্ষদকর শ্কাদিা সহািতার 
প্রদিািদি আদে শক িা আদলাচিা করদ�ি। 

কাি- ২ : ‘কিদটন্ট কী’ আদলাচিা– ১০ শমশিট

- শিক্ষক ‘কিদটন্ট’ শ�রদি �ইদির শ্কইস স্াশি দুটি শেদি কিদটন্ট কী তা শিক্ষােশীদের বুশিদি �লদ�ি। 

- শিক্ষি প্রদিািদি শিদির অশভজ্তা শ্েদক উোহরি শ্েদ�ি।  

- শিশিটাল কিদটন্ট কী তা বুশিদি �লদ�ি। 

কাি- ৩ :  ‘�ন্ধুর সাদে গল্প’ (শ্িাড়াি কাি)– ১০ শমশিট

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের শিদে ্ডিিা শ্েদ�ি শ্যি শ্স তার পাদির �ন্ধুর সদঙ্গ গল্প কদর শিদি এ�ং পাদির 
�ন্ধু স� ্ডদির কী কী কিদটন্ট শ্েদখদে তা আদলাচিা করার। 

- আদলাচিা কদর শিক্ষােশী েদক শলখদ� শ্কািটি শিশিটাল কিদটন্ট আর শ্কািটি িি।

- শিক্ষক শ্রেশিকদক্ষ ঘুদর ঘুদর শ্েখদ�ি শ্য শিক্ষােশী ঠিকভাদ� শলখদত পারদে শক িা।

কাি- ৪ : ‘শ্সশমিাদরর আদিািি’ আদলাচিা– ১০ শমশিট

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের শ্সশমিাদর কী ররদির কিদটন্ট ততশর করা যাি তা আদলাচিা করদ�ি। 

- শিক্ষক শরদসাস ্ড শ�দ�চিাি শিক্ষােশীদের শিশিটাল কিদটন্ট ততশরদত উৎসাশহত করদ�ি।

- যোযে শিশিটাল শিভাইস িা োকদল শিক্ষােশীদের �াড়শত চাপ শ্েদ�ি িা, শ্স শ্ক্ষদত্র িি-শিশিটাল 
কিদটন্ট ততশর কদরও একই কাি করা যাি তা �দল উৎসাশহত করদ�ি। 

- শিশিটাল হদল শিক্ষােশী শ্যি ‘িদটাদস্াশর’ কদর তা শ্যি পাওিার পদিদন্ট উপস্াপি কদর শ্স ব্াপাদর 
উৎসাশহত করদ�ি।
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কাি- ৫ :  �াশড়র কাি আদলাচিা– ৫ শমশিট

- শিক্ষােশীদের তাদের কিদটন্ট ততশরর শ�রদি েলীিভাদ� শসধিাতে শিদত উৎসাশহত করদ�ি। এ শ্ক্ষদত্র 
পূদ� ্ডর ততশর করা েলই োকদ�। শ্য েল শ্য সমস্া শিদি কাি কদরশেল শ্স েল একই সমস্ার 
সমারাি শিদি কিদটন্ট ততশর করদ�। 

- শসধিাতে শ্িওিার আদগ ‘�াশড়র কাদির সুশ�রার িন্য শকছু তথ্য’ অংিটি অ�যেই পড়দত �লদ�ি। 

- তাদের শসধিাতেটি আগামী শ্সিদির আদগই আপিার সদঙ্গ আদলাচিা করদত �লদ�ি। আপশি শ�দ�চিা 
করদ�ি কিদটন্টটি সশতযি ততশর সম্� শক িা এ�ং তাদের গল্পটি শ্সশমিাদর উপস্াপদির উপদযাগী শকিা।  

৭ম শ্সিি 

রাপ সশক্রি পরীক্ষি
কাি শচদত্র গল্প  �লার শ্কৌিল �ি ্ডিা, কিদটন্ট ততশরর পশরকল্পিা
উপকরি শরদসাস ্ড �ই, সারারি শিক্ষা উপকরি

কাি- 1 : গত শেদির �াশড়র কাি আদলাচিা– ৫ শমশিট
- শিক্ষক েলগুদলার কাদে িািদত চাইদ�ি তারা তাদের কিদটন্ট ততশরর পশরকল্পিা কদরদে শক িা। 

এ�ং শ্ক কী কিদটন্ট �ািাদত চাি। 
- প্রদিািি আনুযািী আপশি তাদের যোযে শিদে ্ডিিা শ্েদ�ি এ�ং িািাদ�ি, আিদকর শ্সিদি আমরা 

শচদত্রর মাধ্দম কীভাদ� গল্প �লা যাি তা িািদল আমরা এই ররদির কিদটন্ট ততশর করদত পার�। 
- শ�দ্ালি �া �াশড়দত শ্কাদিা শিশিটাল শিভাইস িা োকদল েশ� এঁদক �া িাটিকা ততশর কদরও শ্য 

কিদটন্ট ততশর সম্� তা বুশিদি �লদ�ি।   

কাি- ২ : শচদত্রর মাধ্দম গল্প �লা– ২০ শমশিট
-  ‘আমার শ্চাদখর ভারা যশে িা �দল শ্�ািাদত চাই’ অংিটি উোহরিসহ তাদের বুশিদি আদলাচিা 

করদ�ি। 
-  প্রদিািদি শ্রেশিকদক্ষ প্রদিক্টদরর ব্�স্া োকদল শ�শভন্ন শভশিওর অংিশ�দির শ্েশখদি শ্কািটি কী 

ররদির িট ্ড তা আদলাচিা করদত পাদরি। 

কাি- ৩ : শ্পদিদন্টিি �া উপস্াপি সিটওিযিার ব্�হার শিদি আদলাচিা- ৫ শমশিট
- এই অংিটি আদলাচিা কদর শিক্ষােশীদেরদক শ�দ্ালি �া �াশড়দত কিদটন্ট �ািাদিার িন্য 

উৎসাশহত করদত পাদরি।

কাি- ৪ : েলীি আদলাচিা - ৫ শমশিট
- শিক্ষােশীরা ইদতামদধ্ ঠিক কদর শ্িদলদে তারা কী ররদির কিদটন্ট ততশর করদত চাি। শিক্ষক শুধু 

তাদের শরদসাস ্ড আদে শক িা এ�ং শিক্ষদকর শ্কাদিা সহািতার প্রদিািি আদে শক িা, তা আদলাচিা 
করদ�ি। 

- আগামী শ্সিদির পূদ� ্ড সকল কিদটন্ট ততশর শ্য শ্ির হদি যাি তা শিশচিত করদ�ি।     

শিখি অশভজ্তা- 1 : শিশিটাল সমদি তথ্য
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ডিডিটাল প্রযুডতি : ডিক্ষক সহাডিকা

৮ম শ্সিি  

রাপ সশক্রি পরীক্ষি
কাি শ্সশমিার আদিািি

উপকরি শ্সশমিার আদিািদির িন্য শ�দ্ালদির শরদসাদস ্ডর লভযিতার উপর শিভ ্ডর কদর প্রদিািিীি 
উপকরি

কাি- 1 : শ্সশমিার আদিািি

- শ্সশমিার আদিািদির পূদ� ্ড যা যা প্রস্তুশত প্রদিািি, শ্যমি অশতশে শিমন্তি, শ্সশমিাদরর স্াি শির ্ডারি 

ইতযিাশে শিক্ষক শ্সিদির আদগই সম্পন্ন করদ�ি। 

- অশতশে হদত পাদর শ�দ্ালদির অন্যান্য শিক্ষক এ�ং শিক্ষােশী, অশভভা�ক, এলাকার শ্কউ শ�দ্ালদির 

‘শিখি শ্িখাদিা’ কায ্ডক্রম সম্পদক্ড উৎসাশহত োকদল তাদেরও আম্নত্রি িািাদত পাদরি। 

- েদলর সকল শিক্ষােশী শ্যি উপস্াপদি অংিগ্হি কদর তা শিশচিত করদ�ি। 

- শিদচর পয ্ডদ�ক্ষি েক অনুসরি কদর প্রদতযিক শিক্ষােশীদক পয ্ডদ�ক্ষি করদ�ি। 

মূযোিি

শিক্ষােশীর িাম :
ক্রম শ�রি শ্যাগ্যতা অি্ডি কদরদে আংশিক শ্যাগ্যতা অি্ডি 

কদরদে 
আরও উন্নশত 

প্রদিািি 
মতেব্ 

১. শিক্ষােশী উপযুতি 
তথ্য সমন্বি কদর 
উপশস্ত �তিতৃতা 
উপস্াপি করদত 
পারদ�।

শিক্ষােশী েদলর সকদলর 
মতামদতর শভশত্দত উপযুতি 
তথ্য ও যুশতি তুদল রদর 
উপশস্ত �তিতৃতাি অংিগ্হি 
কদরদে

শিক্ষােশী একটি পূি ্ডাঙ্গ তথ্য 
সং�শলত একটি  �তিতৃতা 
েদলর সকদলর সহদযাশগতাি 
উপস্াপি করার শ্চটিা 
কদরদে শকন্তু যোযে 
শ্যৌশতিকতার ঘাটশত শেল। 

শিক্ষােশী েদল 
সশক্রিভাদ� 
অংিগ্হি 
কদরশি।

২. শিক্ষােশী শ্যদকাদিা 
একটি সমস্া 
সমারাদি উপযুতি 
তথ্য ব্�হার কদর 
যোযে সমারাি 
শিি ্ডি করদত পারদ�। 

শিক্ষােশী উপযুতি তথ্য 
অনুসন্াি কদর েদলর স�ার 
সদঙ্গ সহদযাশগতার মাধ্দম 
শ্যদকাদিা একটি সমস্ার 
উপযুতি সমারাি খু ুঁদি শ্�র 
কদরদে। 

শিক্ষােশী যোযে তদথ্যর 
মাধ্দম একটি সমস্ার 
কারি অনুসন্াি করদত 
শ্পদরদে শকন্তু তার/তাদের 
শ্েওিা সমারািগুদলার 
কায ্ডকাশরতার অভা� শেল।

শিক্ষােশী সমস্ার 
কারি ও 
সমারাদির শ্চটিা 
কদরদে। 

৩. শিক্ষােশী শ্সশমিাদর 
সমস্াটির সমারাি 
উপযুতি তথ্য 
এ�ং সৃিিিীল 
কিদটদন্টর মাধ্দম 
উপস্াপি করদত 
পারদ�। 

শিক্ষােশী তার শিশিটাল �া 
িি-শিশিটাল শরদসাদস ্ডর 
লভযিতা (availability) 
অনুযািী তার সৃিিিীলতার 
পূি ্ডাঙ্গ �শহঃপ্রকাি কদর 
সৃিিিীল কিদটন্ট ততশর 
কদর উপস্াপি করদে যা 
শ্সশমিাদর উপশস্ত েি ্ডদকর 
উপদযাগী শেল। 

শিক্ষােশীর ততশর কিদটন্ট 
সৃিিিীল হদলও 
শ্সশমিাদরর উপশস্ত েি ্ডক 
(�া তাদের লক্ষযি েল) এর 
িন্য অনুপযুতি শেল। 

শিক্ষােশী কিদটন্ট 
ততশরদত তার 
এদভইদলভল 
শরদসাদস ্ডর 
উপযুতি ব্�হার 
করদত ব্ে ্ড 
হদিদে।  
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শ্ির কো 

এর মাধ্দম পুদরা শিখি অশভজ্তাটি সম্পন্ন হদ�। আপিার িন্য শকছু সারারি শিদে ্ডিিা এখাদি শ্েওিা হদলা। 
একটি একীভূত শ্রেশি কায ্ডক্রম পশরচালিাি এই শিদে ্ডিিা আপিার কাদি লাগদত পাদর।  

- শ্রেশিদত সকল শলদঙ্গর ও ত�শিদটিযির শিক্ষােশীদক অশভজ্তার মধ্ শেদি শিদি শ্যদত হদ�। 

- শ্রেশিদত শ�দির চাশহোসম্পন্ন শিশু োকদল তাদক শ�দির সহািতা প্রোি করদত হদ�। 

- শ�দির চাশহোসম্পন্ন শিশুদের শেদি শ্রেশির শ্ভতদরর কায ্ডক্রদমর পািাপাশি শ্রেশি �াইদরর 
কায ্ডক্রদমও অতেভু ্ডতি করদত হদ�। এ শ্ক্ষদত্র তাদের শ্িাড়াি কাি শেদত পাদরি। 

- শ�দির চাশহোসম্পন্ন শিশুদের মূযোিদি শ�দির িির শেদত হদ�।  

- প্রশতটি অশভজ্তাি সকল শ্গাষ্ীর শিক্ষােশী অংিগ্হি করদ�। 

শিখি অশভজ্তাটি সিলভাদ� সম্পােি করার িন্য আপিাদক রন্য�াে! এ পয ্ডাদি শিদচর মূযোিি েকটি পূরি 

করার মাধ্দম আপশি আপিার অশভজ্তা শ্েদক িতুি শকছু শচতো করদত পাদরি।

অশভজ্তা চদক্রর রাপ শ্কাি অশভজ্তা �া কািগুদলা ভাদলাভাদ� 
করদত শ্পদরশে। 

ভশ�ষ্যদত শ্কাি অশভজ্তা �া 
কািগুদলা শভন্নভাদ� করদত চাই। 

�াস্ত� অশভজ্তা 

প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি 

শ�মূত্ড রারিািি 

সশক্রি পরীক্ষি 

শিখি অশভজ্তা- 1 : শিশিটাল সমদি তথ্য
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শিখি অশভজ্তা- 2: বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্�হারশিখি অশভজ্তা- 2: বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্�হার
শ্রেশিশভশত্ক শ্যাগ্যতা- 6 : বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্শতিগত ও �াশিশিযিক ব্�হার সম্পদক্ড রারিা লাভ করা 

এ�ং এ-শ�রিক িীশত শ্মদি চলা।
 

 এই অশভজ্তার মধ্ শেদি শিক্ষােশীরা শ্য শ্যাগ্যতা অি্ডি করদ�- 
1. ব্শতিগত ও �াশিশিযিক কাদি বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্�হার সম্পদক্ড রারিা পাদ�

2. বুশধিবৃশত্ক সম্পে ব্�হাদরর িন্য প্রদিািিীি িীশতমালা ততশরর গুরুত্ব অনুরা�ি করদ�
৩.    �াশিশিযিক কাদি বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্�হার সম্পদক্ড হাদতকলদম েক্ষতা অি্ডি করদ�  

এই শ্যাগ্যতা অি্ডদি অশভজ্তার রারিা

স� ্ডদমাট শ্সিি :  ৫টি 

অশভজ্তার সারসংদক্ষপ 
শিক্ষােশী বুশধিবৃশত্ক সম্পেদক ব্শতিগত ও �াশিশিযিক কাদি কীভাদ� ব্�হার করা যাি শ্স সম্পদক্ড রারিা অি্ডি 
করদ�। বুশধিবৃশত্ক সম্পদে স্বত্বাশরকারীর অশরকার রক্ষাদে ্ড শ্রেিমাক্ড সাটি ্ডশিদকট গ্হি ও ব্�হারকারীদের 
িন্য শিশে ্ডটি িীশতমালা ততশর করার গুরুত্ব অনুরা�ি করদ�। স�দিদর শিক্ষােশী কীভাদ� একটি বুশধিবৃশত্ক 
সম্পেদক �াশিশিযিক কাদি ব্�হাদরর উপদযাগী শহসাদ� ততশর করা যাি শ্সসম্পদক্ড হাদতকলদম েক্ষতা অি্ডি 
করদ� শিদির এলাকার একটি সাংস্কৃশতক সম্পেদক সংকলদির মাধ্দম। 

অশভজ্তা চক্র – ১ 

1. �াস্ত� অশভজ্তা 2. প্রশতিলিমূলক 
     পয ্ডদ�ক্ষি

4. সশক্রি অংিগ্হি 3. শ�মূত্ড রারিািি

শিক্ষােশী িীশতগুদলা সংদযািি 

কদর তার ব্শতিগত ও 

�াশিশিযিক ব্�হাদরর পাে ্ডকযি 

শিি ্ডি কদর শিদিদের িন্য 

একটি িীশতমালা ততশর 

করদ�। 

শিক্ষােশী বুশধিবৃশত্ক সম্পদের
 ব্শতিগত ও �াশিশিযিক ব্�হার 
সম্পশক্ডত শ�শভন্ন আইশি ঘটিা 
সম্পদক্ড শ্োট প্রশতদ�েি ততশর 

কদর শ্রেশিকদক্ষ উপস্াপি 
করদ�। 

শিক্ষােশী স�গুদলা ঘটিা  
পয ্ডদ�ক্ষি কদর বুশধিবৃশত্ক 

সম্পদের িীশতগুদলা কী 

হওিা উশচত তা শচশনিত 

করদ�। 

শিক্ষােশী তার এলাকাি 

হাশরদি যাওিা সংস্কৃশত 

সংগ্হ ও সংকলি কদর 

তা �াশিশিযিক ব্�হাদরর 

উপদযাগী কদর ততশর 

করদ�। 
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এই পুদরা শিখি অশভজ্তাটি আপশি এ�ং শিক্ষােশীদের শকছু কাদির সশম্মশলত প্রদচটিার মাধ্দম সম্পন্ন হদ�। 

এখাদি শ্মাট পাঁচটি শ্সিদি পুদরা কািটি সম্পন্ন হদ�। 

প্রেম শ্সিি 
রাপ �াস্ত� অশভজ্তা।

কাি গল্প পড়া, ব্শতিগত ও �াশিশিযিক কাদি বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্�হারদক পাে ্ডকযি করদত পারা।

উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী, �ই।

কাি- ১ : ‘বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্�হার’ শ�রদি শিক্ষদকর শিদির অশভজ্তা শ�শিমি- ১২ শমশিট 

- শ্রেশিদত প্রদ�ি কদর প্রেদমই শিক্ষােশীদের সদঙ্গ আপশি কুিল শ�শিমি করদত পাদরি। 

- রষ্ শ্রেশিদত শিক্ষােশীরা বুশধিবৃশত্ক সম্পে সম্পদক্ড রারিা শ্পদিশেল। শিক্ষক এ সম্পদক্ড পুিরাি 
শিক্ষােশীদের স্রি কশরদি শ্েদ�ি। বুশধিবৃশত্ক সম্পে সম্পদক্ড ‘তমমিশসংহ গীশতকা’র শ্য উোহরি 
শ্েওিা আদে শ্সটি শিক্ষােশীদের মদধ্ তুদল ররদ�ি ও অনুপ্রাশিত করদ�ি শ্য চাইদল শিক্ষােশীরাও শিি 
এলাকার সাংস্কৃশতক সম্পে সংরক্ষদি এশগদি আসদত পাদর। 

কাি- ২ : গল্প পড়া- ৮ শমশিট 

- শিক্ষক শ্রেশিকদক্ষ ‘হাশসর �া�ার েই’ গল্পটি পদড় শ্িািাদ�ি। 

- এ শ্ক্ষদত্র শিক্ষক চাইদল শিক্ষক শিদি গল্পটি িা পদড় শ্যদকাদিা একিি শিক্ষােশীদক গল্পটি োঁশড়দি 
উচ্চ স্বদর পড়দত �লদ�ি। 

কাি- ৩ : ব্শতিগত ও �াশিশিযিক কাদি বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্�হাদরর করিীি অনুরা�ি করাদিা– ৫ শমশিট 

- গল্প পড়া শ্িদর ব্শতিগত ও �াশিশিযিক কাদি বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্�হার  সম্পদক্ড  শিক্ষক 
আদলাকপাত করদ�ি।  

- একটি শ্টকস্�দক্স এ সম্পদক্ড ‘হাশসর �া�ার েই’শ্ির গল্প শ্েদকই উোহরি শ্েওিা আদে। শ্সটি 
সম্পদক্ড শিক্ষক আদলাচিা করদ�ি।

কাি- ৪ : বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্শতিগত ও �াশিশিযিক কাদি ব্�হার িিাতিকরি– ২০ শমশিট 

- বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্শতিগত ও �াশিশিযিক কাদি ব্�হার-সম্পশক্ডত চারটি উোহরি শ্েওিা আদে।  
এর মদধ্ প্রেম উোহরদির উত্র শ্েওিা আদে। অন্য শতিটি সম্পদক্ড শিক্ষােশীরা শিদিরা শচতো করদ� 
ও তার মতামত শলখদ�। 

- ২/১ িি শিক্ষােশীদক শিদজ্স করদত পাদরি এই তারা এই িিাতিকরদির কাি করার মাধ্দম কী 
বুিদত পারল। 

শদ্তীি শ্সিি                                                                                                                        
রাপ �াস্ত� অশভজ্তা।
কাি শ্রেিমাক্ড সম্পদক্ড রারিা প্রাশপ্ত, শ্রেিমাক্ড শি�ন্দির শিিম িািা, �াশড়র কাি।
উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী, �ই। 

শিখি অশভজ্তা- 2: বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্�হার
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কাি- ১ : শ্রেিমাক্ড সম্পদক্ড রারিা প্রোি– ৬ শমশিট 

- শিক্ষােশীদের সদঙ্গ কুিল শ�শিমি করদ�ি। 

- শিক্ষক শ্রেিমাক্ড সম্পদক্ড শ্টকস্�দক্স শ্েওিা তথ্য ও প্রেত্ েশ� শিদি আদলাচিা করদ�ি।

কাি- ২ : শ্রেিমাক্ড শি�ন্দির শিিম আদলাচিা– ১২ শমশিট  
- শিক্ষক শ্রেিমাক্ড শি�ন্দির পুদরা প্রশক্রিাটি আদলাচিা করদ�ি।

কাি- ৩ : শিদিদের বুশধিবৃশত্ক সম্পদের িন্য একটি শ্রেিমাক্ড শিিাইি– ৭ শমশিট 

- শিক্ষক সকল শিক্ষােশীদক অনুপ্রাশিত করদ�ি শিদির একটি বুশধিবৃশত্ক সম্পে কল্পিা কদর শ্সটির 
িন্য একটি শ্রেিমাক্ড শিিাইি করদত। 

- ১/২ িি শিক্ষােশীর আঁকা শ্রেিমাদক্ডর শিিাইি শ্রেশিকদক্ষ স�ার সামদি প্রেি ্ডি করদত �লদত পাদরি। 

কাি- ৪ : শ্রেিমাদক্ডর আদ�েি করার িম ্ড পূরি– ১২ শমশিট 

- শিক্ষক সকল শিক্ষােশীদক �ইদি প্রেত্ িমুিা শ্রেিমাক্ড আদ�েি িম ্ড পূরি করদত উৎসাশহত করদ�ি। 

- িদম ্ডর শ্কাদিা অংি সম্পদক্ড শিক্ষােশীর শ্কাদিা প্রশ্ন োকদল শ্সটি সম্পদক্ড আদলাচিা করদ�ি। 

- ২/১ িি শিক্ষােশীর �ইদি পূরি করা িম ্ড যাচাই কদর শ্েখদ�ি তারা যোযেভাদ� িম ্ড পূরি করদত 
শ্পদরদে শক িা। 

কাি- ৫ : আগামী শ্সিদির প্রস্তুশত- ৮ শমশিট

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের �াশড়র কাি বুশিদি শ্েদ�ি। 

- সকল শিক্ষােশী �াসাি যা�ার পর শ্রেিমাদক্ডর ব্শতিগত ও �াশিশিযিক অপব্�হার- সম্পশক্ডত শ�শভন্ন 
আইশি ঘটিা অনুসন্াি করদ�। এ িন্য শিক্ষােশীদের শ�শভন্ন সং�ােপত্র অনুসন্াি করদত উৎসাশহত 
করদ�ি। যশে শ্কাদিা শিক্ষােশীর শ্মা�াইল শ্িাি/কশম্পউটার ও ইন্টারদিট ব্�হার করার সুশ�রা 

োদক, তাদেরদক ইন্টারদিদট এ সম্পদক্ড অনুসন্াি করদত উৎসাহ শ্েদ�ি। 

র্তীি শ্সিি                                                                                                                                 
রাপ �াস্ত� অশভজ্তা।
কাি েল গঠি, প্রশতদ�েি ততশর, উপশস্ত �তিতৃতা। 
উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী, �ই।

কাি- :  আগামী শ্সিদির প্রস্তুশত শিদি আদলাচিা– ৪ শমশিট 

- শিক্ষােশীদের সদঙ্গ কুিল শ�শিমি করদ�ি।  

- শিক্ষােশীদের সাদে আদগর শ্সিদির �াশড়র কাি কদরদে শকিা তা আদলাচিা করদত পাদরি। স�াইদক 
খাতা উর্ কদর রদর �াশড়র কাি করা পাতাটি আপিাদক শ্েখাদত �লদত পাদরি।  

কাি- ২ :  েল গঠি– ৫ শমশিট 

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের উৎসাশহত করদ�ি এই �দল শ্য তারা এককভাদ� শ্য তথ্যগুদলা সংগ্হ কদরশেল 
শ্সখাি শ্েদক এখি েলীিভাদ� একটি প্রশতদ�েি ততশর করদ�। আর শ্স িন্য এখি েলটি গঠি কদর 
শ্িলদত হদ�। এই েলটি আিদক শ্েদক আগামী দুটি শ্সিি একসদঙ্গ কাি করদ�।
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- েল গঠদির শ্ক্ষদত্র শিক্ষক লক্ষযি রাখদ�ি মদিাদযাগী ও শপশেদি পড়া শিক্ষােশী, শ�শভন্ন শলদঙ্গর 
শিক্ষােশী, সুশ�রা�শচিত ও সুশ�রাপ্রাপ্ত শিক্ষােশী স�ার সংশমরেি শ্যি প্রশতটি েদল োদক। প্রশতটি েদল 
৬ শ্েদক ১০ িি শিক্ষােশী োকদত পাদর। 

কাি- ৩ : শিশে ্ডটি ঘটিা শি� ্ডাচি েলীি প্রশতদ�েদির িন্য– ৫ শমশিট 

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের অনুপ্রাশিত করদ�ি �ইদি শ্েওিা প্রশ্নগুদলার আদলাদক শিদিদের েদলর িন্য 
একটি শিশে ্ডটি ঘটিা শি� ্ডাচি করদত। 

- প্রশতটি েল তাদের শিশে ্ডটি ঘটিা শি� ্ডাচি শ্ির হদল শিক্ষক যাচাই কদর শ্েখদ�ি তারা যুশতিসংগত 
একটি ঘটিা শি� ্ডাচি কদরদে শক িা।

কাি- ৪ : প্রশতদ�েি ততশর– ১৬ শমশিট 

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের উৎসাশহত করদ�ি প্রেত্ প্রশ্নগুদলার উত্র শলদখ শ্িলদত। 

- চাইদল শিক্ষক ১/২ টি েদলর �ইদি শ্লখা উত্র যাচাই করদত পাদরি। 

- এরপর শিক্ষােশীরা েলীিভাদ� শিদিদের প্রশতদ�েি ততশর করদ� ও তার মূল অংি �ইদি শলদখ শ্িলদ�। 

কাি- ৫ : প্রশতদ�েি উপস্াপি– ১৫ শমশিট 

- প্রশতটি েল তাদের ততশর করা প্রশতদ�েদির উপর ২ শ্েদক ৩ শমশিট �তিতৃতা রাখদ�। �তিতৃতার মাধ্দম 
শ্রেশিকদক্ষর স�াই অনুরা�ি করদত পারদ� শ্কি বুশধিবৃশত্ক সম্পদের অপব্�হার হদিশেল ও শ্স 

সমি আইশি প্রশক্রিাি কীভাদ� শ্সটির সমারাি হদিদে।  

চতুে ্ড শ্সিি
রাপ প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি ও শ�মূত্ড রারিািি। 
কাি গল্প পড়া, বুশধিবৃশত্ক সম্পে ব্�হাদরর িীশতমালা িিাতিকরি, িীশতমালা প্রিিি।
উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী, �ই।

কাি- 1 : গল্প পড়া– ৬ শমশিট

- শিক্ষােশীদের সদঙ্গ কুিল শ�শিমদির পর শিক্ষক তাদের ‘শরতুর সিটওিযিার ততশর’ গল্পটি পদড় শ্িািাদ�ি।

- চাইদল শিক্ষক শ্কাদিা শিক্ষােশীদকও গল্পটি পদড় স�াইদক শুিাদত �লদত পাদরি। 

কাি- ২ : বুশধিবৃশত্ক সম্পে ব্�হাদরর িীশতমালা ততশরর গুরুত্ব সম্পদক্ড আদলাচিা– ৭ শমশিট 

- শিক্ষক শরতুর গল্প পদড় শিক্ষােশীরা শক বুিদত পারল শিদজ্স করদ�ি।

- বুশধিবৃশত্ক সম্পে ব্�হাদরর িন্য িীশতমালা ততশরর গুরুত্ব আদলাচিা করদ�ি।

কাি- ৩ : ব্শতিগত সম্পে ব্�হাদরর িীশতর খসড়া ততশর– ১২ শমশিট

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের �লদ�ি তাদের েল আদগ শ্য আইশি ঘটিা শিদি কাি কদরশেল, তার আদলাদক 
শিদিদের একটি ব্শতিগত সম্পে ব্�হাদরর প্রদিািিীি িীশতগুদলা �ইদি প্রেত্ েদক শলদখ শ্িলদত। 
এই কািটিও আদগর শ্সিদি ততশর হওিা েল একসদঙ্গ করদ�। 

- পািাপাশি শ্কাি িীশত ব্শতিগত ব্�হাদর প্রদযািযি হদ� ও শ্কাি িীশত �াশিশিযিক কাদি ব্�হাদর 
প্রদযািযি হদ�, শ্সটি শচশনিত করদত �লদ�ি।

শিখি অশভজ্তা- 2: বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্�হার
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- শিক্ষক পয ্ডদ�ক্ষি করদ�ি, শিক্ষােশীরা সঠিকভাদ� িীশত ততশর করদে শক িা। 

- প্রদিািদি শিক্ষােশীদের দু-একটি উোহরি শেদি শ্�ািাদ�ি। 

কাি- ৪ : ব্শতিগত সম্পে ব্�হাদরর চূড়াতে িীশতমালা প্রিিি– ২০ শমশিট
- খসড়া শ্য সকল িীশত শিক্ষােশীরা েলগতভাদ� ততশর কদরশেল শ্সখাি শ্েদক চূড়াতে একটি িীশতমালা 

ততশরদত অনুপ্রাশিত করদ�ি শিক্ষক। 
- এটিও একটি েলীি কাি হদ� ও পূদ� ্ডর শ্সিদি ততশর হওিা েদলর স�াই একসদঙ্গ কািটি করদ�। 
- প্রশতটি েদলর িীশতমালা ততশর শ্ির হদল শিক্ষক তাদের ততশর করা িীশতমালা যাচাই করদ�ি শ্য 

িীশতমালাি উদলেখ করা িীশতগুদলা যুশতিসংগত শক িা। 

এ�াদর শিদচর েক অনুযািী শিক্ষােশীদের অগ্গশত মূযোিি করুি- 
পারেশি ্ডতার শিদে ্ডিক প্রারশম্ক মাধ্শমক অশভজ্  
১.  শিক্ষােশী যোযেভাদ� 

বুশধিবৃশত্ক সম্পে 
ব্�হাদরর িীশতমালা 
ততশর করদত শ্পদরদে।

শিক্ষােশী বুশধিবৃশত্ক 
সম্পে ব্�হাদরর িন্য 
িীশতমালা  ততশরর গুরুত্ব 
বুিদত শ্পদরদে।

িীশতমালা ততশরর 
পশরকল্পিা করদত 
শ্পদরদে।

শিক্ষােশী যোযেভাদ� 
একটি িীশতমালা ততশর 
করদত শ্পদরদে।

পচিম শ্সিি :
রাপ সশক্রি অংিগ্হি।
কাি বুশধিবৃশত্ক সম্পে সংকলি ও তার িীশতমালা প্রিিি কদর শ্রেিমাদক্ডর িন্য আদ�েদি 

স্বত্বাশরকারীদক সহািতা।  
উপকরি শরদসাস ্ড �ই, সারারি শিক্ষা উপকরি, শ্পাস্ার/খাতা/শ্মা�াইল শ্িাি/যোপটপ/শ্পিড্াইভ।

কাি -1 : বুশধিবৃশত্ক সম্পে সম্পদক্ড আদলাচিা– ১২ শমশিট

- শিক্ষক েলগুদলার সদঙ্গ আদলাচিা করদ�ি শ�শভন্ন বুশধিবৃশত্ক সম্পে সম্পদক্ড;

- প্রদিািি আনুযািী আপশি তাদের যোযে শিদে ্ডিিা শ্েদ�ি এ�ং রারিা শ্েদ�ি কীভাদ� তারা এ রকম 
বুশধিবৃশত্ক সম্পে ও তার স্বত্বাশরকারীদক শিি এলাকাি �া শ্িলাি অনুসন্াি করদত পাদর।

কাি- ২ :  বুশধিবৃশত্ক সম্পে সংকলদির উপাি ও শ্রেিমাক্ড করা শিদি আদলাচিা– ২৩ শমশিট

-     বুশধিবৃশত্ক সম্পে অনুসন্াদির পর শিক্ষােশীদের শ্সটি সংগ্হ ও সংকলি করদত হদ�। এিন্য তারা 
কী কী মাধ্ম ব্�হার করদত পাদর শ্সটি সম্পদক্ড শিক্ষক আদলাচিা করদ�ি।

-      সরাসশর কাগদি শ্লখার পািাপাশি শিক্ষােশীরা শ্মা�াইল শ্িাদি শভশিও রারি করদত পাদর, শ্মা�াইল 
শ্িাি �া যোপটদপ টাইপ কদর সংরক্ষি করদত পাদর, মাশটিশমশিিা িাইল ততশরর পর শ্সটিদক 
শ্পিড্াইভ �া অন্য শ্কাোও সংরক্ষি করদত পাদর- এই শ�রিগুদলা সম্পদক্ড শিক্ষােশীদের রারিা শ্েদ�ি।

-      বুশধিবৃশত্ক সম্পদের মূল স্বত্বাশরকারীর যশে শিদির সম্পদের শ্রেিমাক্ড করা িা োদক, তাহদল 
শিক্ষােশীরা শ্যি তাদক শ্রেিমাক্ড কদর সহািতা কদর শ্স শ�রদি শিক্ষক শিক্ষােশীদের অনুপ্রাশিত করদ�ি। 

-     পািাপাশি এই বুশধিবৃশত্ক সম্পে ব্�হাদরর িীশতমালা ততশরদত শ্যি শিক্ষােশীরা স্বত্বাশরকারীশ্ক 
সাহায্য কদর শ্সটির গুরুত্ব শিদি শিক্ষক আদলাচিা করদ�ি। 
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কাি- ৩ : সমগ্ কাদির টাইমলাইি সম্পদক্ড আদলাচিা- ১০ শমশিট

- শিক্ষােশীরা সমগ্ কািটি করার িন্য শ্মাট ৭ সপ্তাহ সমি পাদ�। শরদসাস ্ড �ইদি শ্েওিা সমগ্ কাদির 
সাপ্তাশহক শ�ভািি ও শ্কাদিা সপ্তাদহ শ্কাদিা কািটি শিক্ষােশীদের করদত হদ� শ্স সম্পদক্ড তাদের 
বুশিদি �লদ�ি। 

- শিক্ষােশীদের এসম্পশক্ডত শ্কাি শিজ্াসা োকদল শ্সটির উত্র শ্ে�ার শ্চটিা করদ�ি। 

৭ সপ্তাহ জুদড় শিক্ষােশীরা যোযেভাদ� কাি করদে শক িা ও সমগ্ কাি সম্পন্ন করার শ�রিটি শিশচিত 
করদ�ি। 

এরপর শিদচর েক অনুযািী শিক্ষােশীদের অগ্গশত মূযোিি করুি- 

পারেশি ্ডতার শিদে ্ডিক প্রারশম্ক মাধ্শমক অশভজ্  
১.  শিক্ষােশী যোযেভাদ� 

বুশধিবৃশত্ক সম্পদের 
স্বত্বাশরকারীদক সহািতা  
করদত শ্পদরদে

শিক্ষােশী এরকম একটি 
বুশধিবৃশত্ক সম্পে 
খু ুঁদি শ্�র কদর শ্সটির 
সংকলি কদরদে  

বুশধিবৃশত্ক সম্পেটির 
িীশতমালা প্রিিদি 
স্বত্বাশরকারীদক 
সহািতা কদরদে

শিক্ষােশী যোযেভাদ� 
শ্রেিমাদক্ডর আদ�েি 
করদত স্বত্বাশরকারীদক 
সাহায্য করদত 
শ্পদরদে

শ্ির কো 
এর মাধ্দম পুদরা শিখি অশভজ্তাটি সম্পন্ন হদ�। আপিার িন্য শকছু সারারি শিদে ্ডিিা এখাদি শ্েওিা হদলা। 
একটি একীভূত শ্রেশি কায ্ডক্রম পশরচালিাি এই শিদে ্ডিিা আপিার কাদি লাগদত পাদর।  

- শ্রেশিদত সকল শলদঙ্গর ও ত�শিদটিযির শিক্ষােশীদক অশভজ্তার মধ্ শেদি শিদি শ্যদত হদ�। 
- শ্রেশিদত শ�দির চাশহোসম্পন্ন শিশু োকদল তাদক শ�দির সহািতা প্রোি করদত হদ�। 
- শ�দির চাশহোসম্পন্ন শিশুদের শেদি শ্রেশির শ্ভতদরর কায ্ডক্রদমর পািাপাশি শ্রেশি �াইদরর 

কায ্ডক্রদমও অতেভু ্ডতি করদত হদ�। এ শ্ক্ষদত্র তাদের শ্িাড়াি কাি শেদত পাদরি। 
- শ�দির চাশহোসম্পন্ন শিশুদের মূযোিদি শ�দির িির শেদত হদ�।  
- প্রশতটি অশভজ্তাি সকল শ্গাষ্ীর শিক্ষােশী অংিগ্হি করদ�। 

শিখি অশভজ্তাটি সিলভাদ� সম্পােি করার িন্য আপিাদক রন্য�াে! এ পয ্ডাদি শিদচর মূযোিি েকটি পূরি 

করার মাধ্দম আপশি আপিার অশভজ্তা শ্েদক িতুি শকছু শচতো করদত পাদরি।

অশভজ্তা চদক্রর রাপ শ্কাি অশভজ্তা �া কািগুদলা 
ভাদলাভাদ� করদত শ্পদরশে। 

ভশ�ষ্যদত শ্কাি অশভজ্তা �া কািগুদলা 
শভন্নভাদ� করদত চাই। 

�াস্ত� অশভজ্তা 

প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি 

শ�মূত্ড রারিািি 

সশক্রি অংিগ্হি 

শিখি অশভজ্তা- 2: বুশধিবৃশত্ক সম্পদের ব্�হার
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শিখি অশভজ্তা- ৩ : তথ্য প্রযুশতির মাধ্দম ভার্ ্ডিাল শিখি অশভজ্তা- ৩ : তথ্য প্রযুশতির মাধ্দম ভার্ ্ডিাল 
পশরশচশত ততশর পশরশচশত ততশর  

শিরাপে ভার্ ্ডিাল পশরশচশত গশড়, শ�দবের কাদে শিদিদক শ্মদল রশর 

শ্যাগ্যতা
তথ্যপ্রযুশতির মাধ্দম শিদির ভার্ ্ডিাল পশরশচশত ততশর করা ও তার তিশতক, শিরাপে ও পশরশমত ব্�হাদরর 
মাধ্দম শ�শভন্ন প্রযুশতিগত শ্স�া গ্হদি পারেশি ্ডতা অি্ডি করদত পারা;

এই শ্যাগ্যতাি যা যা োকদ�–
- ভার্্ডিাল পশরশচশত কী;
- ভার্্ডিাল পশরশচশত শ্কি প্রদিািি;  
- ভার্্ডিাল পশরশচশত ব্�হাদরর তিশতক শেকসমূহ; 
- শিদির িন্য একটি ভার্্ডিাল পশরশচশত ততশর।

শ�দ্ালদির িন্য একটি িরুশর শ্স�া তথ্যদক্রি ততশর।

শ্মাট শ্সিি: ০৫টি শ্রেশি ও ০১টি শ্রেশির �াইদরর কায ্ডক্রম।

অশভজ্তা চদক্রর সারসংদক্ষপ
এই শ্যাগ্যতা অি্ডি করদত কদিকটি রাদপ শিক্ষােশীরা এই অশভজ্তার মাধ্দম শিদির িন্য শিরাপে ভার্ ্ডিাল 
পশরশচশত ততশরর শ্যাগ্যতা অি্ডি করদ�। উোহরি শহদসদ� শিক্ষকদক শিদির শ�শভন্ন তথ্য শেদি শ্প্রািাইল ততশর 
করার মধ্ শেদি তাদের রারিা শেদত হদ�। তদ� ব্শতিগত শ্গাপিীিতা �িাি রাখদত শ্যসকল শ্ক্ষদত্র শিদির 
তথ্য শেদত হদ�, তা সকদলর সামদি প্রেি ্ডি করদ�ি িা। 

1. সশক্রি পরীক্ষি 2.  �াস্ত� অশভজ্তা

3. শ�মূত্ড রারিািি 4. প্রশতিলিমূলক   
    পয ্ডদ�ক্ষি

শিক্ষােশী ওিাি ্ডদপ্রদস 

অে�া শকদিার �াতািদি 

শিদিদের একটি 

শ্প্রািাইল ততশর করদ�।

শিক্ষােশী শ্রেশিকদক্ষ

‘িািা-অিািা’ শ্খলার 

মাধ্দম অনুরারি করদ� শ্কাি 

শ্কাি ব্শতিগত তথ্য স�ার সদঙ্গ 

শ্িিার করা যাি এ�ং শ্কাি শ্কাি

    তথ্য শ্িিার করার উপদযাগী িা।

শিক্ষােশী শ্রেশিকদক্ষ 

কদিকিি িিশপ্রি ব্শতির 

শ্প্রািাইল শ্েদখ তার সদঙ্গ 

শিদিদের শ্প্রািাইদলর তুলিা

  কদর শিদিদের ততশর

       শ্প্রািাইলদক আরও 

              উন্নত করদ�। 

শিক্ষােশী শিদিদের একটি 

শ্প্রািাইল ইন্টারদিইস 

ততশর করদ� (েশ� এঁদক 

�া পাওিার পদিদন্ট)
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রাপ- 1
�াস্ত� অশভজ্তা
কাি ‘িািা-অিািা’ শ্খলার মাধ্দম ভার্্ডিাল পশরশচশতর রারিা

উপকরি কম ্ডপত্র, ইন্টারদিট, যোপটপ/কশম্পউটার, মাশটিশমশিিা
পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, েলগত কাি, আদলাচিা

শ্সিি ০১টি শ্সিি

শ্সিি- ১ : ভার্ ্ডিাল পশরশচশতর রারিা

কাি- ১ : ভার্ ্ডিাল পশরশচশত– সমি: ১৫ শম.

- শিক্ষােশীদের শুদভচ্ছা িাশিদি আিদকর ক্াস শুরু করুি;
- প্রদশ্নাত্দরর মাধ্দম ভার্্ডিাল পশরশচশত সম্পদক্ড পূ� ্ডজ্াি যাচাই করুি;
- শিক্ষােশীদের ‘েক-৫.১.১: ব্শতিগত তথ্য’ েকটি ভাদলা কদর পয ্ডদ�ক্ষি করদত �লুি;
- এ�ার প্রদতযিকদক তাদের �ইদির ‘েক-৫.১.২ পূরি করদত �লুি;
- শিক্ষােশীদের কাদি সহািতা করুি;
- ভার্্ডিাল পশরশচশত সম্পদক্ড তথ্য েক- ৫.১.৩ প্রদতযিক শিক্ষােশীদক িীরদ� পাঠ করদত �লুি;

কাি- ২ : িািা-অিািা শ্খলা– সমি: ৩০ শম.

- িািা-অিািা শ্খলাটির িন্য েক-৫.১.৪ এ শ�খ্াত চারিদির েশ� মদিাদযাগ শেদি শ্েখদত �লুি;
- শিক্ষােশীদের িািার িন্য শ�খ্াত চারিি সম্পদক্ড আরও শকছু তথ্য শেদি শিক্ষােশীদের সহািতা করুি;
- এ�ার শিক্ষােশীদের কদিকটি েদল ভাগ কদর েক-৫.১.৫ পূরি করদত �লুি;
- প্রদিািদি শিক্ষােশীদের েলগত কাদি সহািতা করুি; 
- ব্শতিগত শ্গাপিীি তথ্য শ�রিটি শ্য তারা আদগর ক্াদস পদড় এদসদে শ্সটা তাদের স্রি করদত �লুি;
- শিক্ষােশীদের উদদেদি �লুি শ্য ব্শতিগত শ্গাপি তথ্য ভার্্ডিাল পশরশচশতদত প্রকাি করা উশচত িি।

রাপ- ২

প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি
কাি শিদির ভার্ ্ডিাল পশরশচশত ততশর অনুিীলি

উপকরি কম ্ডপত্র, ইন্টারদিট, যোপটপ/কশম্পউটার, মাশটিশমশিিা

পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, প্রেি ্ডি, েলগত কাি, আদলাচিা

শ্সিি ০১ টি শ্সিি ও �াশড়র কাি

শ্সিি- ২ : শিদির ভার্ ্ডিাল পশরশচশত ততশর

কাি- ১ : ভার্ ্ডিাল পশরশচশত ততশরর শ�দ�চযি শ�রি– সমি: ১৫ শম.
- কুিল শ�শিমি শ্ির কদর আিদকর ক্াস শুরু করুি;
- শিক্ষােশীদের উদদেদি �লুি ভার্ ্ডিাল পশরশচশত �া শ্প্রািাইল ততশর করদত শ্কি আমাদের তিশতক শেক 

শ�দ�চিা করদত হদ�। এ শ�রদির উপর তথ্য েক ৫.২.১ শিরদ� সকলদক পাঠ করদত �লুি;

শিখি অশভজ্তা- ৩ : তথ্য প্রযুশতির মাধ্দম ভার্ ্ডিাল পশরশচশত ততশর
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- শিক্ষােশীদের সদঙ্গ ‘পা�শলক শ্িিাশরং’ ও ‘প্রাইদভট শ্িিাশরং’ সম্পদক্ড আদলাচিা করুি;
- আমাদের শ্প্রািাইল পা�শলক শ্িিাশরং িাশক প্রাইদভট শ্িিাশরং কদর রাখ� এ ব্াপাদর তাদের 

মতামত ও যুশতি িািদত চাি।

কাি-২: আমার শ্প্রািাইদলর িন্য অযিাভাটার– সমি: ১০শম.
- শিক্ষােশীদের প্রশ্ন করুি ‘অযিাভাটার’ কী এ�ং শ�রিটি শ্কমি হদত পাদর তা িািদত েক-৫.২.২ 

শ্েখদত �লুি;
- কদিকিি শিক্ষােশীদক শিদজ্স করুি তাদের শ্প্রািাইদল শেদত চাইদল কী ররদির অযিাভাটার তারা 

পেন্দ করদ�।

কাি-৩ :  সরকাশর ওদি�সাইদট শি�ন্ি– সমি : ২০শম.
- ইন্টারদিদট www.mygov.bd ওদি�সাইদট প্রদ�ি কদর শ্হাম শ্পি ও শি�ন্ি পাতাি প্রদ�ি 

করুি ও শিক্ষােশীদের প্রেি ্ডি করুি। কদিকিি শিক্ষােশীদক শেদি পুিরাি কািটি করুি;
- ‘সরকারদক ভুল তথ্য শ্েওিা আইিত েণ্ডিীি’ তথ্যটি শ্রেশির সকলদক অ�গত করুি।

 [�াশড়র কাি]
- �াশড়র কাদির িন্য শ্েওিা ৫.২.৫ িং েকটি শিক্ষােশীদের বুশিদি শেি;
- শিদির েশ�র িাঁকা িািগাি শিক্ষােশীদের শিদির পেন্দমদতা একটি অযিাভাটার আকঁদত �লুি।

রাপ- ৩
শ�মূত্ড রারিািি
কাি ভার্্ডিাল পশরশচশত পয ্ডাদলাচিা ও শ�দ�চযি শ�রি
উপকরি কম ্ডপত্র
পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, েলগত কাি, আদলাচিা
শ্সিি ০১টি শ্সিি

শ্সিি-৩ :  ভার্ ্ডিাল পশরশচশত পয ্ডাদলাচিা

কাি-১ : ভার্ ্ডিাল পশরশচশত ততশরদত শ�দ�চযি শ�রি– সমি: ১০শম.

- আিদকর ক্াদস শিক্ষােশীদের স্বাগত িাশিদি কুিল শ�শিমি করুি;
- পূদ� ্ডর পাঠ আর �াশড়র কাদির উপর শকছু প্রশ্ন করুি;
- শিক্ষােশীদের প্রশ্ন করুি পা�শলক শ্প্রািাইদল কী কী শেক শ�দ�চিা করা েরকার;

কাি-২ : শ�খ্াত ব্শতির ভার্ ্ডিাল পশরশচশত পয ্ডাদলাচিা– সমি:  ১৫শম.

- শিক্ষােশীদের শ�ল শ্গটদসর ভার্ ্ডিাল পশরশচশতশ�রিক শচত্রগুদলা মদিাদযাগ শেদি শ্েখদত �লুি;
- এ�ার শিক্ষােশীদের তুলিা করদত �লুি শ্য তাদের হাদত শ্লখা পশরশচশতর সদঙ্গ এর শমল অশমল 

কী কী রদিদে;
- এ শ�রদি শিক্ষােশীদের েলগতভাদ� েক-৫.৩.১ পূরি করদত �লুি;
- েলগত কাদি শিক্ষােশীদের সহািতা করুি।
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কাি-৩: শকদিার �াতািি শি�ন্ি– সমি : ২০শম.
- শিক্ষােশীদের শকদিার �াতািি সম্পদক্ড রারিা শেি;
- এ�ার প্রদতযিক শিক্ষােশীদক তাদের �ইদির শচত্র-৫.৩.২ এর শকদিার �াতািদির শি�ন্ি পাতার 

খাশল ঘরগুদলা শিদিদের তথ্য শেদি পূরি করদত �লুি;
- শিক্ষােশীদের ব্শতিগত শ্গাপিীিতার শ�রদি সদচতি কদর শেি।

রাপ- ৪
সশক্রি পরীক্ষি
কাি শিদির ভার্ ্ডিাল পশরশচশত ততশর
উপকরি কম ্ডপত্র, ইন্টারদিট, কশম্পউটার যো�, মাশটিশমশিিা
পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, প্রেি ্ডি, েলগত কাি, আদলাচিা
শ্সিি ০১ টি শ্সিি ও �াশড়র কাি

শ্সিি-৪ : শিদির একটি ভার্্ডিাল পশরশচশত ততশর কশর

কাি-১ : শকদিার �াতািি শি�ন্ি– সমি : ১০ শম.
- আিদকর ক্াদস শিক্ষােশীদের স্বাগত িািাি;
- শকদিার �াতািি সম্পদক্ড শিক্ষােশীদের শিদচর তথ্যগুদলা অ�গত করুি…
শকদিার �াতায়ি শ্েদক শ্য শ্য সুশ�রা পাওিা যাি; 
- শ্যদকাদিা স্াি শ্েদক শ্যদকাদিা সমি ক্াদসর শভশিও শ্েখা যাদ�। 
- ক্াস, শ�রি ও অধ্াি অনুযািী সাচ ্ড শেদি শ্স অনুযািী শ্লকচার শ্েখার সুদযাগ।
- একাশরক�ার ক্াস শ্েখার সুদযাগ * শ্যদকাদিা ক্াদসর �ই শপশিএি আকাদর িাউিদলাি কদর 

পড়ার সুদযাগ।
- পেদন্দর শ্লখদকর �ই িাউিদলাি কদর পড়ার সুদযাগ।
- মিার মিার কশমকস পড়ার সুদযাগ।
- সৃিিিীল কাি আপদলাদির মাধ্দম সারা শ্েদির শকদিার-শকদিারীদের িািাদিার সুদযাগ 
- িী�িসম্পশক্ডত শ�শভন্ন েক্ষতার জ্াি অি্ডি।
- ভার্ ্ডিাল পশরশচশত ব্�হাদরর তিশতক শেক সম্পদক্ড আদলাচিা করুি।

কাি-২ : শকদিার �াতািি শি�ন্ি   সমি : ৩৫ শম.
- মাশটিশমশিিা ও ইন্টারদিট সংদযাগ শিশচিত করুি (কশম্পউটার যোদ�র সুশ�রা োকদল এই 

শ্সিিটি যোদ� শ্িওিার ব্�স্া করদত হদ�);
- প্রদতযিক শিক্ষােশীদক ‘ভার্ ্ডিাল পশরশচশত ব্�হাদরর তিশতক শেক’ শ�রিক তথ্য েক ৫.৪.১ িীরদ� 

পাঠ করদত �লুি;
- এ�ার www.konnect.edu.bd ওদি�সাইদট প্রদ�ি কদর শ্রশিদ্রেিি শলংদক শক্ক করুি;
- এটি কদিকিি শিক্ষােশীদক শেদিও করাদ�ি;
- কদিকিি শিক্ষােশীর শি�ন্ি করাদ�ি;
- শিক্ষােশীদের তথ্য সম্পােিা শ্পদি শগদি কীভাদ� তথ্য সম্পােিা করদত হি তা প্রেি ্ডি করুি এ�ং 

কদিকিি শিক্ষােশীদক শেদি কািটি করুি;
- শিরাপে ভার্ ্ডিাল পশরশচশতর গুরুত্ব সম্পদক্ড অ�গত কদর আিদকর ক্াসটি শ্ির করুি।

শিখি অশভজ্তা- ৩ : তথ্য প্রযুশতির মাধ্দম ভার্ ্ডিাল পশরশচশত ততশর
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এই অশভজ্তার প্রশতটি শ্সিদি গঠিকালীি মূযোিি শিদচর রুশরিক্স অনুযািী সম্পন্ন করদত হদ�।

মূযোিি েক

শিক্ষােশীর িাম :

মািেণ্ড সক্ষমতা অশি্ডত 
হদিদে

আংশিক সক্ষমতা অশি্ডত 
হদিদে

আদরা চচ ্ডার প্রদিািি

ভার্্ডিাল পশরশচশতর রারিা ভার্ ্ডিাল পশরশচশতর 
রারিা সম্পশক্ডত 
�ি ্ডিাি সঠিক তথ্য 
উদলেখ কদরদে;

ভার্ ্ডিাল পশরশচশতর 
রারিা সম্পশক্ডত �ি ্ডিাি 
আংশিক সঠিক তথ্য 
উদলেখ কদরদে;

সঠিক তথ্য উদলেখ 
করদত অদন্যর 
সহদযাশগতা প্রদিািি 
হদিদে;

প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি

শিদির ভার্ ্ডিাল পশরশচশত 
ততশর অনুিীলি

তিশতকতা শ�দ�চিাি 
শিদি েক-৫.২.৫ শ্ত 
শিদির শ্প্রািাইল 
সম্পন্ন করদত সমে ্ড 
হদিদে;

েক-৫.২.৫ শ্ত শিদির 
শ্প্রািাইল সম্পন্ন করদত 
আংশিক তিশতকতার 
শ�দ�চিা পশরলশক্ষত 
হদিদে;

েক-৫.২.৫ শ্ত শিদির 
শ্প্রািাইল সম্পন্ন 
করদত আ�ার শ্চটিা 
করদত হদ�;

প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি
ভার্্ডিাল পশরশচশত 
পয ্ডাদলাচিা ও শ�দ�চযি 
শ�রি

সঠিক পয ্ডাদলাচিা 
শ্িদর েক-৫.৩.১: 
শকদিার �াতািি 
শি�ন্ি পাতার তথ্য 
পূরি সম্পন্ন কদরদে;

সঠিক পয ্ডাদলাচিা শ্িদর 
েক-৫.৩.১: শকদিার 
�াতািি শি�ন্ি পাতার 
তথ্য পূরি আংশিক 
সম্পন্ন কদরদে;

পয ্ডাদলাচিা ও 
শিদে ্ডিিা অনুযািী 
েক-৫.৩.১: শকদিার 
�াতািি শি�ন্ি পাতার 
তথ্য পূরদি আ�ার শ্চটিা 
করদত হদ�;

প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি

শিদির ভার্ ্ডিাল পশরশচশত 
ততশর

শিদির িন্য শকদিার 
�াতািদি শি�ন্ি ও 
শিদির শ্প্রািাইল 
সম্পন্ন করদত সক্ষম 
হদিদে;

শকছুটা সহদযাশগতা শিদি 
শিদির িন্য শকদিার 
�াতািদি শি�ন্ি ও 
শিদির শ্প্রািাইল সম্পন্ন 
করদত সক্ষম হদিদে;

শকদিার �াতািি 
শি�ন্ি ও শিদির 
শ্প্রািাইল সম্পন্ন 
করদত আদরা েক্ষতা 
প্রদিািি;

প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি
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শিখি অশভজ্তা- 4 : সাই�াদর শ্গাদিন্দাশগশরশিখি অশভজ্তা- 4 : সাই�াদর শ্গাদিন্দাশগশর
শ্রেশিশভশত্ক শ্যাগ্যতা- 3 :  সাই�ার ক্রাইদমর সামাশিক ও আইিগত শেক পয ্ডাদলাচিা কদর িীশতগত 

অ�স্াি শির ্ডারি করদত পারা।

  এই অশভজ্তার মধ্ শেদি শিক্ষােশীরা শ্য শ্যাগ্যতা অি্ডি করদ�- 
১.  সাই�ার ক্রাইম শচশনিত করদত পারদ�;
২.  সচরাচর ঘদট োদক এমি শকছু সাই�ার অপরাদরর ররি শ�দলেরি করদত পারদ�;
৩.  সাই�ার অপরাদরর শ�শভন্ন মাধ্ম িিাতি করদত পারদ�;
৪. সাই�ার িগদত শিদিদক শিরাপে রাখদত করিীি িািদত পারদ�;
৫.   সাই�ার অপরার শ্েদক রক্ষাি িীশতমালার প্রদিািিীিতা শ�দলেরি করদত পারদ�।

এই শ্যাগ্যতা অি্ডদি অশভজ্তার রারিা
শিক্ষােশী ব্শতিগত, পাশর�াশরক, শ্েিীি ও আতেি্ডাশতক শকছু সাই�ার ক্রাইম ঘটিা শ�দলেরি কদর �াংলাদেদি 
সচরাচর কী ররদির সাই�ার ক্রাইম হদি োদক তা অনুসন্াি করদ�। শিক্ষােশী সরকাশর শ্কাি ওদি�াসাইট 
শ্েদক সাই�ার ক্রাইম শিদি শ্য সদচতিতামূলক প্রজ্াপি/শ�জ্শপ্তগুদলা আদে তা শ�দলেরি কদর আরও শকছু িতুি 
পদিন্ট শ্যাগ করদ�। সাই�ার ক্রাইদমর িািা শেক সম্পদক্ড িািদত পারদ� এ�ং তা শ্েদক কীভাদ� �াঁচদত হি 
িািদত পারদ�। শিদিদের শ�দ্ালদির িন্য সাই�ার ক্রাইম সম্পদক্ড সদচতি কদর স�াই একটি িাটিকা �ািাদ� 
এ�ং তা সকদলর সামদি উপস্াপি করদ�। 

স� ্ডদমাট শ্সিি :  6টি  তার মদধ্ একটি শ্সিি সামশগ্ক মূযোিি এ ব্�হৃত হদ�। 

অশভজ্তা চক্র – ১ 

1. �াস্ত� অশভজ্তা 2. প্রশতিলিমূলক 
    পয ্ডদ�ক্ষি

3. শ�মূত্ড রারিািি4. সশক্রি পরীক্ষি

   শিক্ষােশীরা ব্শতিগত এ�ং 

পাশর�াশরক পয ্ডাদি কখদিা 

শ্কাদিা সাই�ার অযিাটাক �া 

ক্রাইদমর সম্মমুখীি হদিদে 

শকিা তা অনুসন্াি।

শিক্ষােশী তাদের 

আিপাদির ঘদট যাওিা 

সাই�ার অপরার পয ্ডদ�ক্ষি 

কদর শ্সটির ঘটার মাধ্দম 

        শচশনিত করদ�।

শিক্ষােশী শিি শিক্ষােশী 

সাই�ার অপরার রুখদত একটি 

 িীশতমালা প্রিিি করদ�

 এ�ং িিমত গদড় তুলদ�।

পশর�ার এ�ং সমািদক 

  সাই�ার অপরার শ্েদক দূদর 

    রাখদত িাটিকার মাধ্দম   

     সামাশিক সদচতিতা 

            তুদল ররদ�।
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রাপ- 1
�াস্ত� অশভজ্তা
কাি শপিা ও ন্যাদিার গদল্পর মাধ্দম সাই�ার ক্রাইদমর অ�তারিা সং�াে পড়া এ�ং তা 

শ্েদক সাই�ার অপরার-সম্পশক্ডত িব্দ খু ুঁদি শ্�র কদর শপিচ �া�ল পূরি করা 
উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, সং�ােপত্র 
পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, েলগত কাি, আদলাচিা
শ্সিি ০১টি শ্সিি

শ্সিি-১ : সাই�ার অপরাদরর রকমসকম

- শিক্ষােশীদের শুদভচ্ছা িাশিদি আিদকর ক্াস শুরু করুি;
- শপিা ও ন্যাদিার গদল্পর মাধ্দম সাই�ার অপরার শ�রিটির অ�তারিা করুি;
- শিক্ষােশীদক �ইদি শ্েওিা সং�ােটি েলগতভাদ� পড়দত �লুি এ�ং তা শ্েদক সাই�ার অপরার-

সম্পশক্ডত িব্দ শচশনিত করদত �লুি।

[িব্দ শ্�লুি পূি ্ড করা]
- েলগতভাদ� শিক্ষােশীরা �ইদি প্রেত্ িব্দ শ্�লুিগুদলা পূরি করদ�। শিক্ষক তাদেদর সহািতা 

করদ�ি, তারা সঠিক িব্দ শলখদে শক িা।
- শিক্ষােশীরা যশে িতুি শ্কাদিা শ�রদির অ�তারিা কদর, তাহদল শ্সটিও যুতি করুি এ�ং তাদেরদক 

উৎসাশহত করুি। 
- শিক্ষােশীদের উদদেদি সাই�ার অপরার শ্েদক সতক্ড োকদত �লুি।

রাপ- ২
প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি
কাি শ�শভন্ন ররদির সাই�ার অপরার ঘটার মাধ্ম শচশনিত করদ�।
উপকরি কম ্ডপত্র, ইন্টারদিট, যোপটপ/কশম্পউটার, মাশটিশমশিিা।
পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, প্রেি ্ডি, েলগত কাি, আদলাচিা।
শ্সিি ০১ টি শ্সিি ও �াশড়র কাি।

শ্সিি- ২ : আমরা যখি সাই�ার শ্গাদিন্দা

- কুিল শ�শিমি শ্ির কদর আিদকর ক্াস শুরু করুি;
- সাই�ার অপরাদরর শ্কাদিা একটি ঘটিা �দল শিক্ষােশীদের আদগর ক্াদসর সদঙ্গ সংযুতি করুি। 
- শিক্ষােশীদের প্রদতযিকদক তার খাতার একটি পৃষ্া শেদি একটি শচরকুট �ািাদত �লুি।
- শচরকুদট তার আিপাদি ঘদট যাওিা একটি ঘটিা শলখদত �লুি।
- স�গুদলা ঘটিা একসদঙ্গ করুি এ�ং শিক্ষােশীদের কদিকটি েদল শ�ভতি কদর �ই এ প্রেত্ েদকর 

আদলাদক পূরি করদত �লুি।
- শিক্ষােশীরা শিদিরা িািা ররদির সাই�ার অপরার শচশনিত করদ� এ�ং শ্সগুদলা শ্কাি মাধ্দম 

ঘটদে তা খু ুঁদি শ্�র করদ�। 
- শিক্ষক শিক্ষােশীরা সঠিকভাদ� সাই�ার অপরার শচশনিত করদত শ্পদরদেি শক িা শ্সটি যাোই কদর 

তার মতামত শ্েদ�ি। 
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- স�দচদি ভাদলা করা েলদক পুরস্কৃত করা শ্যদত পাদর ।
- শিক্ষােশীরা তাদের েলগত কাি সংরক্ষি করদ�ি এ�ং এটিদক পর�তশী শ্রেশি কাদি ব্�হার 

উপদযাগী রাখদ�।  

রাপ- ৩
শ�মূত্ড রারিািি
কাি সাই�ার অপরার শ্েদক রক্ষা পাওিার উপাি শ্�র করা।
উপকরি কম ্ডপত্র।
পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, েলগত কাি, আদলাচিা।
শ্সিি ০১টি শ্সিি।

শ্সিি- ৩ :  রুখ� এ�ার সাই�ার অপরার

- আিদকর ক্াদস শিক্ষােশীদের স্বাগত িাশিদি কুিল শ�শিমি করুি;
- শিক্ষােশীদের েলগত কাি শেি শ্যখাদি �ইদি শপিা ও ন্যাদিার কাটু ্ডি শ্েওিা আদে শ্সটি তারা পড়দ�;
- শিক্ষক িতুি শ্কাদিা সাই�ার অপরার রক্ষার উপাি োকদল শিক্ষােশীদের িািাি;
- শিক্ষােশীরা েদক কাটু ্ডদির মদধ্ শ্য ঘটিাগুদলা আদে শ্সগুদলাদত সাই�ার অপরাদর কী করিীি  

খু ুঁদি শ্�র করদ�। শ্কাোি শ্যাগাদযাগ করদ� শ্সটি িািাদ�। 
- শিক্ষক তার অশভজ্তা শ্েদক উপািগুদলার যাচাই করদ�ি। 
- শিক্ষােশীর প্রেম কাি হদ� এটি শিশচিত করা, শ্কাদিা অপরার সংঘটিত হদল শ্সটি শ্যি পশর�ারদক 

স�ার আদগ িািাদিা হি।

রাপ- ৩
শ�মূত্ড রারিািি
কাি সাই�ার অপরার শ্েদক রক্ষা পাওিার উপাি শ্�র করা।
উপকরি শ্পাস্ার শ্পপার, সারারি উপকরি।
পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, েলগত কাি, আদলাচিা।
শ্সিি ০১টি শ্সিি।

শ্সিি-৪ : সাই�াদর শ�িি

এই শ্সিদির উদদেযে শুধু শিক্ষােশীদের িন্য িি; �রং পশর�াদরর �াশক সেস্দেরও সাই�ার অপরাদর তাদের 
ভূশমকা কী হদ� শ্সটিও িািাদিা। তাই শিক্ষােশীরা যখি তার পশর�াদর সেস্দের ভূশমকা উদলেখ করদ�, শ্সখাদি 
সতক্ড দৃশটি রাখুি এ�ং সঠিক ভূশমকা শির ্ডারি করার সুদযাগ শেি । 

- আিদকর ক্াদস শিক্ষােশীদের স্বাগত িাশিদি কুিল শ�শিমি করুি;
- শিক্ষােশীদের েলগত কাি আদগ শ্যটি কদরশেল, শ্সখাদি তাদের অ�োি কী হদ� শ্সটি শিশচিত 

করদত পারদ�;
- শিক্ষােশীরা তাদের ভূশমকার সাদে সাদে পশর�াদর �াশক সেস্দের ভূশমকা শির ্ডারি করদ�;
- শ্সটি সকল শিক্ষােশীদের মদধ্ উপস্াপি করদ�;
- সকল শিক্ষােশীর উপস্াপদির পর শিক্ষক তার মতামত প্রোি করুি;
- শিক্ষক িতুি শ্কাদিা সাই�ার অপরার রক্ষার উপাি োকদল শিক্ষােশীদের িািাি।

শিখি অশভজ্তা- 4 : সাই�াদর শ্গাদিন্দাশগশর
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রাপ- ৪
সশক্রি পরীক্ষি
কাি সাই�ার শিরাপত্া িীশতমালা ততশর করা 

উপকরি কম ্ডপত্র, ইন্টারদিট, যোপটপ/কশম্পউটার, মাশটিশমশিিা, শ্পাস্ার শ্পপার 
পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, প্রেি ্ডি, েলগত কাি, আদলাচিা
শ্সিি ০১ টি শ্সিি ও �াশড়র কাি

শ্সিি-৫ : আমরা �ািাদ�া আমাদের সাই�ার শিরাপত্া িীশতমালা-  

- প্রেদমই শ�গত দুই ক্াদস হদি যাওিা কাদির পয ্ডাদলাচিা করুি;
- সাই�ার অপরার শ্েদক �াঁচদত কী কী শিরাপত্া িীশত �ািাদত হদ� শ্সটি শিদি একটি মুতিাদলাচিা করুি; 
- �ইদি প্রেত্ কাঠাদমার আদলাদক শিক্ষােশীদের শিদিদের িীশতমালা ততশর করদত শেি;
- এই মতামদত স�ার অংিগ্হি শিশচিত করুি;
- শ্রেশিকদক্ষ মুতি আদলাচিার মাধ্দম স�দচদি ভাদলা িীশতগুদলা গ্হি করুি; 
- ততশরকৃত িীশতমালাি সকল শিক্ষােশীর স্বাক্ষর শিি;
- এই েলগত কািটি স্কুদলর শ্েওিাদল অে�া শ্িাটিি শ্�াদি ্ড উপস্াপদির সুদযাগ শেি।

�াশড়র কাি : 
- শিক্ষােশীদের প্রদতযিকদক এই িীশতমালার একটি কদর অনুশলশপ ততশর করদত �লুি;
- শ্সই অনুশলশপদত তার অশভভা�দকর স্বাক্ষর গ্হি কদর শ্রেশিকদক্ষ আিদত �লুি।

রাপ- ৪
সশক্রি পরীক্ষি
কাি সাই�ার সদচতিতাি িাটিকা ততশর।
উপকরি ইন্টারদিট, যোপটপ/কশম্পউটার, মাশটিশমশিিা, শ্পাস্ার শ্পপার, িাটিকার শ্পািাক ও 

অন্যান্য সরঞ্জাম।
পধিশত  েলগত কাি, অশভিি, শভশিও সংরক্ষি ইতযিাশে। 
শ্সিি এটি একটি চলমাি কাি শ্যটি স্কুদলর স�ার সামদি উপস্াপদির িন্য। মূলত �াশর ্ডক 

সাংস্কৃশতক প্রশতদযাশগতা অে�া অশভভা�ক শে�দস প্রেি ্ডদির িন্য। 

শ্সিি ৬ সাই�ার সদচতিতাি আমরা-
- এই কািটি ক্রম�র ্ডমাি মূযোিদির অংি হদ�। এখাদি শিক্ষােশীদের েদল শ�ভতি কদর শেি। তারা 

একটি িাটিকা শিদিরা রচিা করদ� এ�ং অশভিি কদর উপস্াপি করদ�। 
- শিক্ষক যশে মদি কদর, প্রদিািিীি সরঞ্জাম শভশিও করার িন্য আদে, তাহদল শভশিওর ব্�স্া 

করুি। 
- িাটিকাটিদত সাশ� ্ডক শেকশিদে ্ডিিা ও সহািতাি শিক্ষক ভূশমকা রাখদ�ি, শকন্তু শিক্ষােশীদের কাে 

শ্েদক স� মতামত আসদ�। 
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এই অশভজ্তার প্রশতটি শ্সিদি গঠিকালীি মূযোিি শিদচর রুশরিক্স অনুযািী সম্পন্ন করশ্ত হদ�।

মূযোিি েক

শিক্ষােশীর িাম:

মািেণ্ড সক্ষমতা অশি্ডত 
হদিদে

আংশিক সক্ষমতা 
অশি্ডত হদিদে

আরও চচ ্ডার 
প্রদিািি

সাই�ার অপরাদরর ররি 
শচশনিতকরি
প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি
সাই�ার অপরার সংঘটিত হওিার 
শ�শভন্ন মাধ্ম িিাতিকরি

প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি
সাই�ার অপরার শ্েদক রক্ষা পাওিার 
উপাি িিাতিকরি ও প্রদিাগ
প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি
সাই�ার অপরার প্রশতদরাদর 
িীশতমালা প্রিিি করদত পারা
প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি

সাই�ার অপরার রক্ষাি সামাশিক 
সদচতিতা 
প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি

শিখি অশভজ্তা- 4 : সাই�াদর শ্গাদিন্দাশগশর
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শিখি অশভজ্তা- ৫ : আশম যশে হই শ্রা�টশিখি অশভজ্তা- ৫ : আশম যশে হই শ্রা�ট
শ্রেশিশভশত্ক শ্যাগ্যতা- 3 : অে ্ডনিশতক, সামাশিক, পশরদ�িগত, কাশরগশর ও ব্�হাশরক শেক শ�দ�চিা 
কদর শ্কাদিা �াস্ত� সমস্াদক শ�দলেরিপূ� ্ডক তার সমারাদির িন্য অযিালগশরেম শিিাইি ও িািাগ্াদমর 
মাধ্দম উপস্াপি করদত পারা এ�ং তা শ্প্রাগ্াদম রূপ শেদত পারা।

  এই অশভজ্তার মধ্ শেদি শিক্ষােশীরা শ্য শ্যাগ্যতা অি্ডি করদ�- 
1. অে ্ডনিশতক, সামাশিক, পশরদ�িগত, কাশরগশর ও ব্�হাশরক শেক শ�দ�চিা কদর শ্কাদিা �াস্ত� 

সমস্াদক শ�দলেরি করদত শিখদ�;
2. �াস্ত� সমস্া সমারাদি প্রযুশতির ব্�হার সম্পদক্ড রারিা পাদ�;
৩.   �াস্ত� সমস্া সমারাদি প্র�াহশচদত্রর ব্�হার করদত পারদ�;
৪.   সুদিা শ্কাদির গুরুত্ব িািদত পারদ�;
৫.   প্র�াহশচত্রদক সুদিা শ্কাদি রূপাতের করদত পারদ�।

এই শ্যাগ্যতা অি্ডদি অশভজ্তার রারিা
স� ্ডদমাট শ্সিি :  ৮টি 

অশভজ্তার সারসংদক্ষপ :
শিক্ষােশী �াস্ত� সমস্া সমারাদির িন্য অে ্ডনিশতক, সামাশিক, পশরদ�িগত, কাশরগশর ও ব্�হাশরক শেক 

শ�দ�চিা করা সম্পদক্ড িািদ�। পািাপাশি শ�শভন্ন প্রযুশতি কীভাদ� �াস্ত� সমস্া সমারাদি ব্�হার করা যাি শ্স 

সম্পদক্ড রারিা পাদ�। একটি �াস্ত� সমস্া শচশনিত কদর েলীিভাদ� শ্সটি সমারাদির রাপগুদলাদক প্র�াহশচদত্র 

রূপাতের করদ� ও শ্সই প্র�াহশচত্র শ্েদক শ্রা�দটর শ্�ারগম্ সুদিা শ্কাদি রূপাতের করদ�। স�দিদর শিদিরা একটি 

েল অন্য েদলর সুদিা শ্কাি যাচাই করদ�। 

অশভজ্তা চক্র – ১ 

1. �াস্ত� অশভজ্তা

4. সশক্রি অংিগ্হি 3. শ�মূত্ড রারিািি

2. প্রশতিলিমূলক 
     পয ্ডদ�ক্ষিশিক্ষােশী েলীিভাদ� 

একটি �াস্ত� সমস্া 

শির ্ডারি কদর শ্সটি 

সমারাদির রাপগুদলা 

শ্�র করদ�। 

শিক্ষােশী তার েদলর 

শির ্ডাশরত �াস্ত� সমস্া 

সমারাদির রাপসমূহ 

প্র�াহশচদত্র প্রকাি 

    করদ�। 

শিক্ষােশী েলগুদলা অন্য  

  েদলর ততশর করা সুদিা 

    শ্কাদির কায ্ডক্ষমতা 

      যাচাই করদ�।

শিক্ষােশী তার েদলর ততশর 

করা প্র�াহশচত্রদক শ্রা�দটর  

শ্�ারগম্ সুদিাদকাদি 

রূপাতের করদ�। 
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এই পুদরা শিখি অশভজ্তাটি আপশি এ�ং শিক্ষােশীদের শকছু কাদির সশম্মশলত প্রদচটিার মাধ্দম সম্পন্ন হদ�। 

এখাদি শ্মাট আটটি শ্সিদি পুদরা কািটি সম্পন্ন হদ�। 

প্রেম শ্সিি 
রাপ �াস্ত� অশভজ্তা।  

কাি  গল্প পড়া,  �াস্ত� সমস্া সমারাদির শ�শভন্ন শেক সম্পদক্ড িািা।

উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী, �ই।

কাি- ১ : ‘শ�শভন্ন �াস্ত� সমস্া’ শ�রদি শিক্ষদকর শিদির অশভজ্তা শ�শিমি- ৮শমশিট 
- শ্রেশিদত প্রদ�ি কদর প্রেদমই শিক্ষােশীদের সদঙ্গ আপশি কুিল শ�শিমি করদত পাদরি। 

- শিক্ষক �াস্ত� সমস্া সম্পদক্ড শিক্ষােশীদের সদঙ্গ আদলাচিা করদ�ি।  

কাি - ২ :  গল্প পড়া - ১৬শমশিট 

- শিক্ষক শ্রেশিকদক্ষ ‘শ্মঘাদের িীত�স্ত্র শ�তরি’ গল্পটি পদড় শ্িািাদ�ি। 

- এ শ্ক্ষদত্র শিক্ষক চাইদল শিক্ষক শিদি গল্পটি িা পদড় শ্যদকাদিা একিি শিক্ষােশীদক গল্পটি োঁশড়দি 

উচ্চ স্বদর পড়দত �লদ�ি। 

কাি- ৩ :  �াস্ত� সমস্া সমারাদির শ�শভন্ন শেক সম্পদক্ড অনুরা�ি করাদিা– ৭ শমশিট 
- গল্প পড়া শ্িদর গদল্পর মদধ্ �লা �াস্ত� সমস্া সমারাদির অে ্ডনিশতক, সামাশিক, পশরদ�িগত, 

কাশরগশর ও ব্�হাশরক শেকগুদলা সম্পদক্ড আদলাচিা করদ�ি। 
- গদল্প এই শেকগুদলা সম্পদক্ড শ্য উোহরি শ্েওিা হদিদে শ্সটি শিক্ষােশীরা বুিদত শ্পদরদে শক িা, 

যাচাই করদত দু-একিি শিক্ষােশীদক এই শ�রদি শিদজ্স করদত পাদরি। 

কাি- ৪ :  অপশরশচত িািগাি যাওিার সমস্া সমারাদি শ�শভন্ন শেক শ্�র করা – ১৪ শমশিট 

- অপশরশচত িািগাি যাওিার শ্ক্ষদত্র অে ্ডনিশতক, সামাশিক, পশরদ�িগত, কাশরগশর ও ব্�হাশরক 

শেক শ্কািগুদলা হদ� শ্সগুদলা শিক্ষােশীরা িিাতি করদ� ও েদক শলদখ শ্িলদ�। 

- শিক্ষক দু-একিি শিক্ষােশীর �ইদি শ্লখা উত্র শ্েদখ যাচাই করদ�ি তারা শ�রিটি সম্পদক্ড বুিদত 

শ্পদরদে শক িা। 

শদ্তীি শ্সিি :                                                                                                                               
রাপ �াস্ত� অশভজ্তা।
কাি শ�শভন্ন �াস্ত� সমস্া সমারাদি প্রযুশতির ব্�হার সম্পদক্ড িািা, �াশড়র কাি।

উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী, �ই।

কাি- ১ : �াস্ত� সমস্া সমারাদি প্রযুশতির ব্�হার শিদি আদলাচিা– ৬ শমশিট 
- শিক্ষােশীদের সাদে কুিল শ�শিমি করদ�ি। 
- �াস্ত� সমস্া সমারাদি কীভাদ� প্রযুশতি ব্�হার করা যাি শ্সসম্পদক্ড শিক্ষক শিক্ষােশীদের শিজ্াসা করদ�ি। 
- ৩/৪ িি শিক্ষােশীদক এ সম্পদক্ড শিদিদের রারিা শ�শিমি করার সুদযাগ শ্েদ�ি ১ শমশিট কদর।  

শিখি অশভজ্তা- ৫: আশম যশে হই শ্রা�ট
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কাি- ২ : অপশরশচত িািগাি যাওিার িন্য ম্াপ সিটওিযিার ব্�হার শিদি আদলাচিা– ৮ শমশিট  
- শিক্ষক ম্াপ সিটওিযিার  ব্�হার কদর অপশরশচত িািগাি কীভাদ� যাওিা যাি শ্সটি সম্পদক্ড 

আদলাচিা করদ�ি। 
- শ্রেশিকদক্ষ যশে শিক্ষদকর কাদে শ্মা�াইল শ্িাদি শ্কাদিা ম্াপ সিটওিযিার োদক, শ্সটি সরাসশর 

ব্�হার কদরও শ্েখাদত পাদরি।

কাি- ৩ : কদরািার সমি অিলাইি ক্াস সম্পদক্ড আদলাচিা– ৫ শমশিট 
- শিক্ষক সকল শিক্ষােশীদক স্রি করাদ�ি কদরািার সমদি কীভাদ� তারা অিলাইি ক্াস করত। 
- অিলাইি ক্াদসর ব্াপারটিও শ্য প্রযুশতির ব্�হার শ্সটি অনুরা�ি করাদ�ি শিক্ষােশীদের। 

কাি- ৪ : শ্মা�াইল শ্িাদি শ্লিদেি সম্পদক্ড আদলাচিা– ১০ শমশিট 
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের সদঙ্গ শ্মা�াইল শ্িাদি কীভাদ� অে ্ড শ্লিদেি করা যাি শ্সটি সম্পদক্ড আদলাচিা 

করদ�ি। 
- শ্কাদিা শিক্ষােশীর শিদির �া �াসাি কারও এমি অে ্ড শ্লিদেদির অশভজ্তা আদে শক িা, শিজ্াসা 

করদ�ি। 
- শ্যদকাদিা একিি শিক্ষােশীদক চাইদল তার এমি শ্লিদেদির অশভজ্তা শ�শিমি করদত শ্েদ�ি ১ 

শমশিট। 

কাি- ৫ : শ্রা�ট শেদি আগুি শ্িভাদিা সম্পদক্ড আদলাচিা- ৮ শমশিট

- শিক্ষক শ্রা�ট শেদি কীভাদ� আগুি শ্িভাদিা যাি শ্স সম্পদক্ড আদলাচিা করদ�ি। 

কাি- ৬ : �াশড়র কাি- ৮ শমশিট
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের �াশড়র কাি বুশিদি শ্েদ�ি। 
- সকল শিক্ষােশী �াসাি যা�ার পর শ্কাি শ্কাি �াস্ত� সমস্া প্রযুশতি ব্�হার কদর সমারাি করা যাি, 

শ্সটি অনুসন্াি করদ�। শ�দির কদর শ্রা�ট শেদি কী কী সমস্া সমারাি করা যাি, শ্সটি সম্পদক্ড 
শ্িদি আসদত ও �ইদি প্রেত্ েক পূরদি অনুপ্রাশিত করদ�ি। 

- যশে শ্কাদিা শিক্ষােশীর শ্মা�াইল শ্িাি/কশম্পউটার ও ইন্টারদিট ব্�হার করার সুশ�রা োদক, 
তাদেরদক ইন্টারদিদট এ সম্পদক্ড অনুসন্াি করদত উৎসাহ শ্েদ�ি। 

র্তীি শ্সিি                                                                                                                          
রাপ �াস্ত� অশভজ্তা  
কাি েল গঠি, সমস্া শি� ্ডাচি, সমস্া সমারাদি অযিালগশরেম ততশর 

উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী, �ই  

কাি- ১ :  �াশড়র কাি শিদি আদলাচিা– ৬ শমশিট 

- শিক্ষােশীদের সদঙ্গ কুিল শ�শিমি করদ�ি। 

- শিক্ষােশীদের সদঙ্গ আদগর শ্সিদির �াশড়র কাি কদরদে শক িা, তা আদলাচিা করদত পাদরি। 

স�াইদক খাতা উঁর্ কদর রদর �াশড়র কাি করা পাতাটি আপিাদক শ্েখাদত �লদত পাদরি।  
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কাি- ২ :  েল গঠি– ৬ শমশিট 
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের উৎসাশহত করদ�ি এই �দল শ্য তারা এককভাদ� শ্য শ�শভি প্রযুশতি সম্পদক্ড 

তথ্যগুদলা সংগ্হ কদরশেল শ্সখাি শ্েদক এখি েলীিভাদ� একটি �াস্ত� সমস্া শি� ্ডাচি কদর শ্সই 
সমস্ার সমারাি ততশর করদ� রাদপ রাদপ। আর শ্স িন্য এখি েলটি গঠি কদর শ্িলদত হদ�। এই 
েলটি আিদক শ্েদক আগামী পাঁচটি শ্সিি একসদঙ্গ কাি করদ�।

- েল গঠদির শ্ক্ষদত্র শিক্ষক লক্ষযি রাখদ�ি মদিাদযাগী ও শপশেদি পড়া শিক্ষােশী, শ�শভন্ন শলদঙ্গর 
শিক্ষােশী, সুশ�রা�শচিত ও সুশ�রাপ্রাপ্ত শিক্ষােশী স�ার সংশমরেি শ্যি প্রশতটি েদল োদক। প্রশতটি েদল 
৬ শ্েদক ১০ িি শিক্ষােশী োকদত পাদর। 

কাি- ৩ :  েদলর িন্য একটি সমস্া শি� ্ডাচি– ১০ শমশিট 
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের অনুপ্রাশিত করদ�ি শিদিদের েদল আদলাচিা কদর একটি �াস্ত� সমস্া শি� ্ডাচি 

করদত। 
- পািাপাশি শিক্ষক স্রি কশরদি শ্েদ�ি এই সমস্া শিদিই তারা পর�তশী শ্সিিগুদলাদত েলগত কাি 

করদ�। 

কাি- ৪ :  শ্রা�ট শেদি আগুি শ্িভাদিার অযিালগশরেম সম্পদক্ড আদলাচিা– ৬ শমশিট 
- শিক্ষক �ইদি প্রেত্ শ্রা�ট শেদি আগুি শ্িভাদিার অযিালগশরেম সম্পদক্ড আদলাচিা করদ�ি।  

কাি- ৫ : শিদিদের েদলর সমস্া সমারাদির িন্য অযিালগশরেম ততশর– ১৭ শমশিট 
- প্রশতটি েল তাদের শি� ্ডাচি করা সমস্াদক প্রযুশতি/শ্রা�ট শেদি সমারাদির উপাি শ্�র করদ�;
- এরপর েলগুদলা শিদিদের সমস্া সমারাদির রাপগুদলাদক অযিালগশরেম শহসাদ� �ইদি প্রেত্ েদক 

শলদখ শ্িলদ�;
- শিক্ষক প্রশতটি েদলর ততশর করা অযিালগশরেম শ্েখদ�ি ও েলটির শি� ্ডাচি করা সমস্ার সমারাি 

শহদসদ� অযিালগশরেমটি উপযুতি মদি হদচ্ছ শক িা, যাচাই করদ�ি। 

এ�াদর শিদচর েক অনুযািী শিক্ষােশীদের অগ্গশত মূযোিি করুি- 
পারেশি ্ডতার শিদে ্ডিক প্রারশম্ক মাধ্শমক অশভজ্  

১।  শিক্ষােশী যোযেভাদ� 
অযিালগশরেম ততশর 
করদত শ্পদরদে।

শিক্ষােশী অযিালগশরেম 
শক শ্সটা বুিদত 
শ্পদরদে।

অযিালগশরেম ততশরর 
পশরকল্পিা করদত 
শ্পদরদে।

শিক্ষােশী যোযেভাদ� 
অযিালগশরেম  ততশর 
করদত শ্পদরদে।

চতুে ্ড শ্সিি 
রাপ প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি।
কাি প্র�াহশচত্র সম্পদক্ড রারিা প্রাশপ্ত, েদলর সমস্ার িন্য প্র�াহশচত্র ততশর, �াশড়র কাি।

উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী, �ই।

কাি- 1 : প্র�াহশচদত্রর গুরুত্ব সম্পদক্ড আদলাচিা– ৫ শমশিট

- শিক্ষােশীদের সদঙ্গ কুিল শ�শিমদির পর শিক্ষক তাদের অযিালগশরেম শ্েদক প্র�াহশচত্র ততশর শ্কি 

গুরুত্বপূি ্ড শ্স সম্পদক্ড রারিা শ্েদ�ি। 

শিখি অশভজ্তা- ৫: আশম যশে হই শ্রা�ট
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কাি- ২ : প্র�াহশচত্র ততশরর শ�শভন্ন প্রতীক শিদি আদলাচিা– ১০ শমশিট 
- শিক্ষক প্র�াহশচত্র ততশরর শ�শভন্ন প্রতীক শিদি আদলাচিা করদ�ি;
- শিক্ষােশীরা প্রতীকগুদলার কাি সম্পদক্ড বুিদত পারদে শক িা, যাচাই করার িন্য কদিকিি শিক্ষােশীদক 

এ সম্পদক্ড শিজ্াসা করদত পাদরি। 

কাি- ৩ : শ্রা�দটর আগুি শ্িভাদিার প্র�াশহচত্র সম্পদক্ড আদলাচিা– ২০ শমশিট
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের সামদি শ্রা�দটর আগুি শ্িভাদিার প্র�াহশচত্র সম্পদক্ড আদলাচিা করদ�ি। 
- পূদ� ্ড �ইদি শ্েখাদিা শ্রা�দটর আগুি শ্িভাদিার অযিালগশরেদমর সদঙ্গ প্র�াহশচদত্রর তুলিা করদ�ি।
- শিক্ষােশীরা অযিালগশরেম ও প্র�াহশচত্র দুটি তুলিা কদর কী অনুরা�ি করল শ্সটি শিজ্াসা করদ�ি।  

কাি- ৪ : �াশড়র কাি বুশিদি শ্েওিা– ১০ শমশিট
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের �াশড়র কাি বুশিদি শ্েদ�ি। 
- সকল শিক্ষােশী �াসাি যা�ার পর অপশরশচত িািগাি যাওিার সমস্া সমারাদির একটি প্র�াহশচত্র 

ততশর করদ�। শিক্ষােশীদের এ সম্পশক্ডত �ইদি প্রেত্ েক পূরদি অনুপ্রাশিত করদ�ি। 

পচিম শ্সিি 
রাপ প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি
কাি শিদিদের েদলর সমস্া সমারাদি প্র�াহশচত্র ততশর
উপকরি শরদসাস ্ড �ই, সারারি শিক্ষা উপকরি

কাি- 1 : �াশড়র কাি শিদি আদলাচিা– ৫ শমশিট 
- শিক্ষক �াশড়র কাি শিক্ষােশীরা কদরদে শক িা, শ্সটি যাচাই করদ�ি। 

কাি- ২ : প্র�াহশচত্র ততশর শিদি আদলাচিা – ১০ শমশিট
- শিক্ষক পূদ� ্ডর ক্াদস ততশর করা প্র�াহশচত্র শিদি আদলাচিা করদ�ি।
- অনুরূপভাদ� শিদিদের েদলর সমস্া সমারাদি আঁকা প্র�াহশচত্র শ্কমি হদ� শ্সটি সম্পদক্ড শিক্ষােশীদের 

শিজ্াসা করদ�ি।

কাি- ৩ : েদলর সমস্া সমারাদি প্র�াহশচত্র ততশর– ২০ শমশিট
 -   শিক্ষক প্রশতটি েলদক শিদিদের সমস্ার সমারাদি প্র�াহশচত্র আঁকদত উৎসাহ শ্েদ�ি।
 -   প্রশতটি েল শ্যি শিদিদের সমস্া সমারাদি ততশর করা অযিালগশরেম অনুসরি কদরই প্র�াহশচত্র 

ততশর কদর শ্সটি স্রি কশরদি শ্েদ�ি। 

কাি- ৪ :  প্রশতটি েদলর প্র�াহশচত্র পয ্ডদ�ক্ষি– ১০ শমশিট
- শিক্ষক প্রশতটি েদলর ততশর করা প্র�াহশচত্র যাচাই করদ�ি ও তাদের ততশর করা প্র�াহশচদত্রর 

কায ্ডকাশরতা শিদি যাচাই করদ�ি। 

এ�াদর শিদচর েক অনুযািী শিক্ষােশীদের অগ্গশত মূযোিি করুি- 
পারেশি ্ডতার শিদে ্ডিক প্রারশম্ক মাধ্শমক অশভজ্  
১.  শিক্ষােশী যোযেভাদ� 

প্র�াহশচত্র ততশর করদত 
শ্পদরদে।

শিক্ষােশী প্র�াহশচত্র কী 
শ্সটা বুিদত শ্পদরদে।

প্র�াহশচত্র ততশরর 
পশরকল্পিা করদত 
শ্পদরদে।

শিক্ষােশী যোযেভাদ� 
প্র�াহশচত্র ততশর 
করদত শ্পদরদে।
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রষ্ শ্সিি
রাপ শ�মূত্ড রারিািি
কাি শিদিদের েদলর প্র�াহশচত্র শ্েদক সুদিা শ্কাদি রূপাতের, �াশড়র কাি
উপকরি শরদসাস ্ড �ই, সারারি শিক্ষা উপকরি

কাি- 1 :  সুদিা শ্কাি সম্পদক্ড আদলাচিা– ১০ শমশিট
- শিক্ষক সুদিা শ্কাি শিদি আদলাচিা করদ�ি। 
- শ্টক্সট�দক্স উদলেশখত সুদিা শ্কাদির রারিা শিক্ষােশীরা বুিদত শ্পদরদে শক িা, যাচাই করদ�ি। 

কাি- ২ : শ্রা�দটর আগুি শ্িভাদিার সুদিা শ্কাি শিদি আদলাচিা– ১০ শমশিট
 -    শ্রা�দটর আগুি শ্িভাদিার সুদিা শ্কাি শিক্ষােশীদের বুশিদি শ্েদ�ি।
 -  পূদ� ্ডর শ্সিদি শ্েখাদিা শ্রা�দটর আগুি শ্িভাদিার প্র�াহশচদত্রর সদঙ্গ সুদিা শ্কাদির তুলিা করদ�ি।  

কাি- ৩ : েদলর সমস্া সমারাদি ততশর প্র�াহশচত্রদক সুদিা শ্কাদি রূপাতের– ১৫ শমশিট
- শিক্ষক প্রশতটি েলদক অনুপ্রাশিত করদ�ি শিদিদের সমস্া সমারাদি ততশর করা প্র�াহশচত্রদক সুদিা 

শ্কাদি রূপাতের করদত। 
- প্রশতটি েদলর সুদিা শ্কািদক শিক্ষক যাচাই করদ�ি। 

কাি- ৪ : �াশড়র কাি বুশিদি শ্েওিা– ১০ শমশিট
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের �াশড়র কাি বুশিদি শ্েদ�ি। 
- সকল শিক্ষােশী �াসাি যা�ার পর অপশরশচত িািগাি যাওিার সমস্া সমারাদির একটি সুদিা শ্কাি 

ততশর করদ�। শিক্ষােশীদের এ সম্পশক্ডত �ইদি প্রেত্ েক পূরদি অনুপ্রাশিত করদ�ি। 

এ�াদর শিদচর েক অনুযািী শিক্ষােশীদের অগ্গশত মূযোিি করুি- 
পারেশি ্ডতার শিদে ্ডিক প্রারশম্ক মাধ্শমক অশভজ্  

১.  শিক্ষােশী যোযেভাদ� 
সুদিা শ্কাি ততশর 
করদত শ্পদরদে।

শিক্ষােশী সুদিা শ্কাি কী 
শ্সটা বুিদত শ্পদরদে।  

সুদিা শ্কাি ততশরর 
পশরকল্পিা করদত 
শ্পদরদে।

শিক্ষােশী যোযেভাদ� 
সুদিা শ্কাি ততশর করদত 
শ্পদরদে।

সপ্তম শ্সিি
রাপ সশক্রি অংিগ্হি
কাি কাগি শেদি শ্রা�ট ততশর

উপকরি শরদসাস ্ড �ই, সারারি শিক্ষা উপকরি, কাঁশচ, আঠা 

কাি- 1 : �াশড়র কাি শিদি আদলাচিা– ৫ শমশিট 
- শিক্ষক �াশড়র কাি শিক্ষােশীরা কদরদে শক িা, শ্সটি যাচাই করদ�ি। 

কাি- ২ : শ্রা�ট �ািাদিার কাি বুশিদি শ্েওিা– ১০ শমশিট
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের কীভাদ� শ্রা�ট �ািাদত হদ� কাগি শ্কদট শ্সটি বুশিদি শ্েদ�ি।
- �ইদি প্রেত্ প্র�াহশচত্র অনুসরি কদর শ্রা�ট ততশর করদত �লদ�ি।

শিখি অশভজ্তা- ৫: আশম যশে হই শ্রা�ট
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কাি -৩ : শিক্ষােশীদের শ্রা�ট ততশর– ২০ শমশিট
     -     শিক্ষােশীরা েলীিভাদ� একটি শ্রা�ট ততশর করদ�;
     -     শিক্ষক ঘুদর ঘুদর প্রশতটি েদলর কাি পয ্ডদ�ক্ষি করদ�ি।
কাি- ৪ :  প্রশতটি েদলর ততশর করা শ্রা�ট উপস্াপি– ১০ শমশিট

-  শিক্ষক প্রশতটি েলদক আমন্তি িািাদ�ি শিদিদের ততশর করা শ্রা�ট শ্রেশিকদক্ষ উপস্াপি করদত। 
- প্রশতটি েলদক তাদের শ্রা�ট ততশরর িন্য অশভিন্দি িািাদ�ি।

অটিম শ্সিি 
রাপ সশক্রি অংিগ্হি
কাি শভন্ন েদলর সুদিা শ্কাি যাচাই
উপকরি শরদসাস ্ড �ই, সারারি শিক্ষা উপকরি 

কাি- 1 : কাি বুশিদি শ্েওিা ও সুদিা শ্কাি হস্তাতের– ১০ শমশিট 
- শিক্ষক প্রশতটি েলদক এই শ্সিদির কাি বুশিদি শ্েদ�ি;
- একটি েদলর সদঙ্গ অপর েদলর সুদিা শ্কাি হস্তাতের কদর শ্েদ�ি। 
- যশে শ্কাদিা কারদি শ্মাট েদলর সংখ্া শ্�দিাড় হি, তাহদল একটি েদলর সুদিা শ্কাি যাচাইদির 

কাি সরাসশর শিক্ষক শিদিই করদ�ি। 

কাি- ২ : সুদিা শ্কাি যাচাই– ২০ শমশিট
- প্রশতটি েল অন্য শ্যই েদলর সুদিা শ্কাি শ্পদিদে, শ্সটি ঐ েদলর সমস্া সমারাদি সক্ষম শক িা, 

যাচাই করদ�।
- শিক্ষক অনুপ্রাশিত করদ�ি শ্যি সুদিা শ্কাি যাচাইদির সমি শিক্ষােশীরা শিদিরা শ্রা�দটর মদতা 

অশভিি কদর।
- প্রশতটি েল ঠিকমদতা কািটি সম্পন্ন করদত পারল শক িা, শ্সটি শিক্ষক পয ্ডদ�ক্ষি করদ�ি।

কাি- ৩ : সুদিা শ্কাি যাচাইদির েক পূরি– ১০ শমশিট 
      -     শিক্ষােশীরা সুদিা শ্কাি যাচাইদির িন্য প্রেত্ েদকর স� প্রদশ্নর উত্র শলখদ�;
     -     শিক্ষক ঘুদর ঘুদর প্রশতটি েল েকটি পূরি কদরদে শক িা শ্েখদ�ি।
কাি- ৪ : প্রশতটি েদলর শ্রা�ট হস্তাতের– ৫ শমশিট

- প্রশতটি েল অন্য শ্যই েদলর সুদিা শ্কাি যাচাই কদরদে, তাদের সুদিা শ্কাি যোযে শ্পদল 
শিদিদের ততশর করা শ্রা�ট ঐ েদলর কাদে হস্তাতের করদ�;

- আিন্দঘি পশরদ�দি শ্রা�ট হস্তাতেদরর মাধ্দম শিক্ষি শ্সিিটি সমাপ্ত করদ�ি। 

শ্ির কো 
এর মাধ্দম পুদরা শিখি অশভজ্তাটি সম্পন্ন হদ�। আপিার িন্য শকছু সারারি শিদে ্ডিিা এখাদি শ্েওিা হদলা। 
একটি একীভূত শ্রেশি কায ্ডক্রম পশরচালিাি এই শিদে ্ডিিা আপিার কাদি লাগদত পাদর।  

- শ্রেশিদত সকল শলদঙ্গর ও ত�শিদটিযির শিক্ষােশীদক অশভজ্তার মধ্ শেদি শিদি শ্যদত হদ�। 
- শ্রেশিদত শ�দির চাশহোসম্পন্ন শিশু োকদল তাদক শ�দির সহািতা প্রোি করদত হদ�। 
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- শ�দির চাশহোসম্পন্ন শিশুদের শেদি শ্রেশির শ্ভতদরর কায ্ডক্রদমর পািাপাশি শ্রেশি �াইদরর কায ্ডক্রদমও 
অতেভু ্ডতি করদত হদ�। এ শ্ক্ষদত্র তাদের শ্িাড়াি কাি শেদত পাদরি। 

- শ�দির চাশহোসম্পন্ন শিশুদের মূযোিদি শ�দির িির শেদত হদ�।  
- প্রশতটি অশভজ্তাি সকল শ্গাষ্ীর শিক্ষােশী অংিগ্হি করদ�। 

শিখি অশভজ্তাটি সিলভাদ� সম্পােি করার িন্য আপিাদক রন্য�াে! এ পয ্ডাদি শিদচর মূযোিি েকটি পূরি 
করার মাধ্দম আপশি আপিার অশভজ্তা শ্েদক িতুি শকছু শচতো করদত পাদরি।

অশভজ্তা চদক্রর রাপ শ্কাি অশভজ্তা �া কািগুদলা 
ভাদলাভাদ� করদত শ্পদরশে। 

ভশ�ষ্যদত শ্কাি অশভজ্তা �া কািগুদলা 
শভন্নভাদ� করদত চাই। 

�াস্ত� অশভজ্তা 

প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি 

শ�মূত্ড রারিািি 

সশক্রি অংিগ্হি 

শিখি অশভজ্তা- ৫: আশম যশে হই শ্রা�ট
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শিখি অশভজ্তা-6 : �ন্ধু শ্িটওিাদক্ড ভা� শ�শিমি শিখি অশভজ্তা-6 : �ন্ধু শ্িটওিাদক্ড ভা� শ�শিমি 
শ্রেশিশভশত্ক শ্যাগ্যতা- 3 :  শ�শভন্ন ররদির (তারযুতি, তারশ�হীি ইতযিাশে) শ্িটওিাদক্ড তদথ্যর আোি-

প্রোি ও সম্প্রচার কীভাদ� হি এ�ং তদথ্যর সুরক্ষা কীভাদ� হি তা পয ্ডাদলাচিা করদত পারা।

  এই অশভজ্তার মধ্ শেদি শিক্ষােশীরা শ্য শ্যাগ্যতা অি্ডি করদ�- 
১.  তারযুতি ও তারহীি শ্িটওিাদক্ডর মদধ্ পাে ্ডকযি করদত পারদ�।
২.  শিশিটাল শ্িটওিাদক্ডর ব্�হাশরক প্রদিাগ শ�দলেরি করদত পারদ�। 
৩. শ্িটওিাক্ড ব্�স্াপিার িন্য শ�শভন্ন প্রযুশতি  শচিদত পারদ�।
৪.  শ্িটওিাক্ড শেদি তদথ্যর আোি-প্রোদির প্রশত�ন্কতা শ�দলেরি করদত পারদ�।

অশভজ্তা চক্র– ১ 

শিক্ষােশী একক ও 

েলীিভাদ� তার 

আিপাদির শ�শভন্ন 

শ্িটওিাক্ড পয ্ডদ�ক্ষি কদর 

শ্সগুদলার মদধ্র পাে ্ডকযি 

শচশনিত করদত পারদ�। 

1. �াস্ত� অশভজ্তা 2. প্রশতিলিমূলক 
     পয ্ডদ�ক্ষি

4. সশক্রি অংিগ্হি 3. শ�মূত্ড রারিািি

শিক্ষােশী িাতীি অতীত 

ইশতহাস শ্েদক শ�িা তাদর 

শ্যাগাদযাগ সম্পদক্ড িািদ� 

এ�ং তার আিপাদির 

তার শ�হীি ও তারযুতি 

শ্িটওিাক্ড শচশনিত করদত 

পারদ�। 

শিক্ষােশী শ্িটওিাদক্ড তথ্য 

আোি-প্রোদি শিরাপত্ার 

গুরুত্ব অনুরা�ি কদর 

শিদিদের ততশর গুপ্ত ভারার 

মাধ্দম শিরাপে তথ্য 

পাঠাদিার প্রশক্রিা গঠি 

করদ�।  

শিক্ষােশী শিদিদের মদধ্ �ন্ধু 

শ্িটওিাক্ড ততশরর মাধ্দম 

শিরাপে শ্যাগাদযাগ শিশচিত 

করদ� এ�ং এই শ্িটওিাদক্ডর 

সদঙ্গ শ�শভন্ন ররদির 

শ্িটওিাক্ড তুলিা করদত 

পারদ�। 
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এই শ্যাগ্যতা অি্ডদি অশভজ্তার রারিা

শিক্ষােশী তার আিপাদির শ�শভন্ন শ্িটওিাক্ড পয ্ডদ�ক্ষি কদর একটি সহি তারশ�হীি এ�ং তারযুতি শ্িটওিাক্ড 
কীভাদ� কাি কদর তা েশ� এঁদক ব্াখ্া করদ�, শিক্ষােশী শ্রশিও শ্িটওিাক্ড কীভাদ� কাি কদর তা শ্িদি 
শিদির পয ্ডদ�ক্ষিকৃত শ্িটওিাদক্ডর সদঙ্গ তুলিা করদ� এ�ং একটি মাি� শ্িটওিাক্ড গঠি করদ�।  এরপর 
েলগত কাি শহদসদ� তাদের ততশর শ্িটওিাদক্ডর শিরাপত্া শিশচিত করার অংি শহদসদ� একটি এিদকাি 
শিদকাি শ্গদমর মাধ্দম তাদের শিদিদের মদধ্ একটি শ্গাপি �াত্ডা শ্প্ররি করদ�। 

স� ্ডদমাট শ্সিি : ৫ টি  

রাপ- 1
�াস্ত� অশভজ্তা

কাি শপিা ও ন্যাদিার গদল্পর মাধ্দম তারযুতি এ�ং তারশ�হীি শ্িটওিাদক্ডর অ�তারিা 
উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি

পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, শদ্ত্ব কাি 

শ্সিি ০১টি শ্সিি, আগামী শ্সিদির প্রস্তুশত

শ্সিি-১ : ইশতহাস শ্েদক অতীদতর শ্িটওিাক্ড িাশি- 

- শিক্ষােশীদের শুদভচ্ছা িাশিদি আিদকর ক্াস শুরু করুি;

- শপিা ও ন্যাদিার গদল্পর মাধ্দম শ্িটওিাদক্ডর আদগর রারিার সদঙ্গ �ত্ডমাি রারিার সংদযাগ করুি;

- আমাদের শ�জ্াদির অতীত উৎকর ্ড এ�ং অ�োি গদল্পর মদধ্ আদলাচিা করুি;

- মুশতিযুদধি তারশ�হীি শ্যাগাদযাদগর ভূশমকা আদলাচিা করুি;

- শিক্ষােশীদের শ্িটওিাক্ড ও তরঙ্গ শ�রদি শ্কাদিা প্রশ্ন োকদল শ্সটি আদলাচিা করুি;

- স্কুদলর মদধ্ শ্রেশিকদক্ষর �াইদর এ�ং শভতদর তারযুতি শ্িটওিাক্ড আদে শক িা শ্সটি �ইদি প্রেত্ 
েক অনুযািী শ্�র করদত �লুি;

- দুইিি কদর আদলাচিা কদর শ্�র করদ� তাদের আিপাদি তারশ�হীি ও তারযুতি শ্িটওিাক্ড কী 
কী আদে।

আগামী শ্সিদির প্রস্তুশত-
শিক্ষােশীদের তাদের �াশড়র চারপাদি কী কী ররদির শ্িটওিাক্ড রদিদে শ্সগুদলা এঁদক আিদত �লুি।

 

শিখি অশভজ্তা- 6 : �ন্ধু শ্িটওিাদক্ড ভা� শ�শিমি
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রাপ- ২
প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি
কাি শ�শভন্ন ররদির শ্িটওিাক্ড শচশনিত করদ�  

উপকরি সারারি উপকরি/মাশটিশমশিিা উপকরি
পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, প্রেি ্ডি, েলগত কাি, আদলাচিা
শ্সিি ০২টি শ্সিি ও �াশড়র কাি

শ্সিি- ২ : আমার চারপাদি আদে িািা ররদির শ্িটওিাক্ড
- কুিল শ�শিমি শ্ির কদর আিদকর ক্াস শুরু করুি;
- শিক্ষােশীদের চারটি েদল শ�ভতি কদর শেি;
- শ�গত শেদির �াশড়র কাি এ�ং আদলাচিার সদঙ্গ যুতি করুি;
- তাদেরদক �ইদি প্রেত্ েদক শ�শভন্ন শ্িটওিাক্ড শচশনিত করদত �লুি;
- েলগতভাদ� তারা তারশ�হীি এ�ং তারযুতি শ্িটওিাক্ড িিাতি করদ�;
- প্রেম অংদির পর তাদেরদক �ইদি প্রেত্ েক অনুযািী তারশ�হীি ও তারযুতি শ্িটওিাদক্ডর সুশ�রা-

অসুশ�রা খু ুঁদি শ্�র কদর তা েদক উপস্াপি করদত �লুি।

আগামী শ্সিদির প্রস্তুশত-
শিক্ষােশীদের �াশড়র শ্যদকাদিা একটি শ্িটওিাদক্ডর শচত্র এঁদক আিদত �লুি। শ্সখাদি রষ্ শ্রেশিদত তারা শ্যমি 
ভ্রমি পশরকল্পিা কদরশেল শ্স রকম শ্যদকাদিা একটি শ্িটওিাক্ড আঁকদ�, শকন্তু এটি তাদের �াশড়র আিপাদির 
শ্কাদিা শ্িটওিাক্ড হদ� । 

শ্সিি- ৩ :
- কুিল শ�শিমি শ্ির কদর আিদকর ক্াস শুরু করুি;
- তারযুতি শ্িটওিাক্ড সম্পদক্ড কিদটন্ট অংি পদড় শুিাি;
- খাশল ঘদর এই শ্িটওিাক্ডদক শ্্াচাদট ্ড আঁকদত �লুি;
- একইভাদ� তারশ�হীি শ্িটওিাদক্ডর কািটিও করদ�ি। 

রাপ- ৩
শ�মূত্ড রারিািি
কাি শ্কাদিা একটি শ্িটওিাদক্ডর শিরাপত্া 
উপকরি কাগি-কলম
পধিশত েলগত শ্খলা 
শ্সিি ০১টি শ্সিি

শ্সিি - ৪ : আমাদের শিদিদের শ্িটওিাক্ড রাখদ�া শিরাপে
- আিদকর ক্াদসর উদদেযে হদ� শ্িটওিাদক্ডর শিরাপত্া শিশচিতকরদি িািা পধিশত শ�দলেরি;
- প্রেম অংি শিক্ষােশীদের চারটি েদল শ�ভতি কদর পড়দত �লুি;
- চারটি েদল শ�ভতি হদি এিদকাি শিদকাি শ্গমটি শ্খলদ�;
- শিদিদের মদধ্ একটি শ্গাপিীি �াত্ডা আোি-প্রোদির শ্চটিা করদ�; 
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- এই শ্গমটি তাদের পর�তশীদত �ন্ধু শ্িটওিাক্ড ততশরদত সহািতা করদ�, তাই েল গঠদির সমি 
শিকট�তশী �ন্ধুদের শেদি েল গঠি করুি।

আগামী শ্সিদির প্রস্তুশত
শিক্ষােশীরা রষ্ শ্রেশিদত শ্যভাদ� কশমঊশিটি শ্িটওিাক্ড ও অশভভা�ক শ্িটওিাক্ড �াশিদিশেল, শ্সভাদ� একটি 
শ্িটওিাক্ড তাদের �ািাদত �লদ�ি। 

রাপ- ৪
শ�মূত্ড রারিািি
কাি তারশ�শহি শ্িটওিাক্ড শহদসদ� স্াদটলাইট শ্িটওিাদক্ডর পশরশচশত

উপকরি মাশটিশমশিিা কশম্পউটার, শ্মা�াইল শ্িাি  
পধিশত শ্রেশি কাি
শ্সিি ০১টি শ্সিি

শ্সিি- ৫ : তারশ�হীি স্াদটলাইট শ্িটওিাক্ড  
- এই শ্সিদির মূল উদদেযে হদ� শিক্ষােশীদের তারশ�হীি শ্িটওিাক্ড শহদসদ� স্াদটলাইট শ্িটওিাদক্ডর 

সদঙ্গ পশরচি কশরদি শ্েওিা। 
- �ঙ্গ�ন্ধু স্াদটলাইদটর অ�স্াি মাশটিশমশিিা কশম্পউটাদরর মাধ্দম প্রেি ্ডি করা। যশে শভশিও 

শ্েখাদিা যাি তাহদল ভাদলা; যশে শভশিও সম্� িা হি তাহদল েশ� শ্েখাদ�ি। 
- যশে স্াট ্ড শ্িাি োদক তাহদল শিক্ষােশীদের শ্েখাদ�ি কীভাদ� শ্সটির সাহাদয্য অ�স্াি শ্�র করা যাি।
- শ�শভন্ন মাপ সিটওিযিাদরর মাধ্দম কীভাদ� এক িািগাি শ্েদক আদরক িািগাি যাওিা যাি তা 

শ্েখাদ�ি। 
- শিক্ষােশীদের শেদি �ইদি প্রেত্ েক পূরি করদ�ি এ�ং স্াদটলাইদটর ব্�হার তারা ঠিকভাদ� শ্�র 

করদত পারদে শক িা, যাচাই করদ�ি। 

আগামী শ্সিদির প্রস্তুশত-
শিক্ষােশীরা তাদের শিদিদের িী�দির শ্কাি শ্কাি কাদি স্াদটলাইট শ্িটওিাক্ড ব্�হার কদর তা খু ুঁদি শ্�র 
কদর শলদখ আিদ�।

রাপ- ৪
সশক্রি পরীক্ষি

কাি �ন্ধু শ্িটওিাক্ড ততশর করা 

উপকরি সারারি শ্রেশি ঊপকরি

পধিশত এটি মূলত শ্সিি-৩ এর পর�তশী অংি, েল গঠি এ�ং শিরাপে শ্যাগাদযাগ শিশচিত করা 

শ্সিি ০১ টি শ্সিি, সামশগ্ক শ্যাগাদযাগ এ�ং পয ্ডািক্রশমক মূযোিি

শিখি অশভজ্তা- 6 : �ন্ধু শ্িটওিাদক্ড ভা� শ�শিমি
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শ্সিি- 6 : আমাদের �ন্ধু শ্িটওিাক্ড
- প্রেদমই শ্সিি-৪ এ শ্য েল গঠি কদরশেদলি, শ্সটি আ�ার মদি কশরদি শ্েদ�ি।
- এ�াদর কাি হদ� শিক্ষােশীরা তাদের শিদিদের �াসার অ�স্ািসহ প্রশতটি েল একটি কদর শ্িটওিাক্ড 

�ািাদ�।
- এই শ্িটওিাদক্ডর মদধ্ অন্য েদলর আদরকিি প্রশতশিশর োকদ� শ্য শিদকাি েদলর। এই শিদকাি 

েদলর সেদস্র কাি হদ� শ্গাপিীি �াত্ডা উধিার করা। 
- মূল উদদেযে োকদ� শ্িটওিাক্ড ততশর এ�ং শিরাপত্া সম্পদক্ড রারিা শ্েওিা।
- শ্িটওিাক্ডটি ঠিকমদতা চলদে শক িা, শ্সটি সমি সমি শ্খাঁি শ্িদ�ি।   

�াশড়র কাি  
- শিক্ষােশীদের প্রদতযিকদক শ্িটওিাক্ড শিরাপত্াি করিীি শক তা শলদখ আিদ�।  

মূযোিি েক

শিক্ষােশীর িাম:

মািেণ্ড সক্ষমতা অশি্ডত 
হদিদে

আংশিক সক্ষমতা 
অশি্ডত হদিদে

আদরা চচ ্ডার প্রদিািি

তারশ�হীি ও তারযুতি শ্িটওিাক্ড 
শচশনিত করদত পারা 

প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি

আিপাদির শ্িটওিাক্ড আকদত পারা 

প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি

শ্িটওিাদক্ডর শিরাপত্াি শ্গাপিীি 
�াত্ডার ভূশমকা বুিদত পারা 

প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি

স্াদটলাইট শ্িটওিাদক্ডর ব্�হার 
িিাতি করদত পারা 

প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি

শিদিদের �ন্ধু শ্িটওিাক্ড ততশর 
করদত পারা 

প্রদযািযি ঘদর টিক (∙) শেি
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শিখি অশভজ্তা- ৭শিখি অশভজ্তা- ৭
গ্াহকদস�াি শিশিটাল প্রযুশতির ব্�হার গ্াহকদস�াি শিশিটাল প্রযুশতির ব্�হার  

শ্স�া প্রোদির প্রশতশ্রুশত, ব্�হার কর� প্রযুশতি

শ্যাগ্যতা
শিশিটাল মাধ্ম ব্�হার কদর িাগশরক শ্স�া ও ই-কমাস ্ড সম্পশক্ডত সুদযাগ সুশ�রা গ্হি করদত পারা।

  এই শ্যাগ্যতাি যা যা োকদ�-
1. শিশিটাল মাধ্ম ব্�হার কদর প্রাপ্ত িাগশরক ও ই-কমাস ্ড শ্স�ার তাশলকা প্রস্তুত;
2. শিশিটাল মাধ্ম ব্�হার কদর িাগশরক শ্স�া গ্হদির রাপসমূহ;
3. ই-কমাস ্ড শ্স�া প্রাশপ্তর (শিশিটাল মাধ্ম ব্�হার কদর) রাপ ও শ�দ�চযি শ�রিা�শল;
4.  িাগশরক শ্স�া গ্হদি সদচতিতা;
5. শ্স�াসমূহ প্রাশপ্তর রাপগুদলা শচশনিত কদর হযিান্ডবুক/শিদে ্ডিিা �ই ততশর;
6. পশর�াদরর সেস্দের িাগশরক শ্স�া গ্হদি সহািতা প্রোি।

শ�দ্ালদির িন্য শ্স�াসমূহ প্রাশপ্তর রাপগুদলা শচশনিত কদর হযিান্ডবুক/শিদে ্ডিিা �ই ততশর।

শ্মাট শ্সিি : ০৬টি শ্রেশি, ০১টি �াশড়র কাি ও ০১টি শ্রেশির �াইদরর কায ্ডক্রম।

অশভজ্তা চদক্রর সারসংদক্ষপ
শিক্ষােশী তার আিপাদির কী কী ররদির ই কমাস ্ড এ�ং িাগশরক শ্স�া প্রচশলত আদে, তার একটি তাশলকা 
প্রস্তুত কদর এর ব্�হারর পধিশত অনুসরি কদর কদিকটি িাগশরক শ্স�া শ্িওিার পধিশত ব্াখ্া কদর একটি 
হযিান্ডবুক �া শিদে ্ডিিা �ই ততশর করদ�। 

1. সশক্রি অংিগ্হি 2. �াস্ত� অশভজ্তা

3. শ�মূত্ড রারিািি
4. প্রশতিলিমূলক 
     পয ্ডদ�ক্ষি

প্রশক্রিা অনুসরি কদর 

�াস্ত�দক্ষদত্র িাগশরক শ্স�া 

ও ই-কমাস ্ড সুশ�রা গ্হদির 

িন্য শ্যাগাদযাগ স্াপি। 

িাগশরক শ্স�া ও 

ই-কমাদস ্ডর রারিা এ�ং 

চাশহোশভশত্ক কী কী 

িাগশরক শ্স�া ও ই-কমাস ্ড 

রদিদে তার তাশলকা প্রস্তুত 

করা।  

 িাগশরক শ্স�া ও ই-কমাস ্ড 

   সুশ�রা গ্হি পধিশত 

      শিদে ্ডিিা/ম্ানুিাল 

        �ই প্রিিদির িন্য 

            ইিদিাগ্াশিক 

                  শিিাইি। 

শিশিটাল মাধ্ম ব্�হার 

কদর িাগশরক শ্স�া ও 

ই-কমাস ্ড সুশ�রা গ্হদির 

পধিশত অনুসন্াি ও 

শ্যাগাদযাগ স্াপদির 

রাপসমূহ শির ্ডারি। 
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রাপ- 1
�াস্ত� অশভজ্তা
কাি িাগশরক শ্স�া ও ই-কমাদস ্ডর রারিা তাশলকা প্রস্তুত (১টি শ্রেশি কায ্ডক্রম)
উপকরি শ্পাস্ার, শ্পি কযিাদলন্ডার, সাইি শ্পি
পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, মাইন্ড ম্াশপং, েলগত কাি, শ্প্লিাশর আদলাচিা
শ্সিি ০২টি শ্সিি

শ্সিি- ১ :  িাগশরক শ্স�া ও ই-কমাদস ্ডর রারিা তাশলকা প্রস্তুত

কাি- ১ :  িাগশরক ও ই-কমাদস ্ডর তাশলকা ততশর– সমি: ১৫ শম.
- শিক্ষােশীদের শুদভচ্ছা িাশিদি আিদকর ক্াস শুরু করুি;
- শিক্ষােশীদের এককভাদ� েক: ৭.১.১ শ্কসস্াশির ঘটিাটি িীরদ� পড়দত �লুি;
- শিদচর প্রশ্নগুদলার উত্র িািার শ্চটিা করদত �লুি;

	 এখাদি মূলত: শ্কাি মাধ্ম ব্�হার করা হদিদে? 
	 িশিতার �া�া শ্য শ্স�াটা গ্হি করদলি, শ্সটাদক এককোি কী �লা যাি?
	 শ্মা�াইল অযিাদপর মাধ্দম আশে ্ডক শ�শিমদির প্রশক্রিাটাদক কী �দল? 

কাি-২ : িাগশরক ও ই-কমাদস ্ডর তাশলকা ততশর– সমি: ১৫ শম.
- এ�ার তাদের িািা িাগশরক ও ই কমাস ্ড শ্স�ার িাম শ্মঘ আকৃশতর ঘদর শলখদত �লুি;
- শ্মদঘর শভতর শ্য িামগুদলা শলখদ�, শ্সগুদলা ভাদলামদতা পয ্ডদ�ক্ষি কদর সংদিাশরত িামগুদলা 

শিক্ষােশীদের পশরষ্ারভাদ� েক: ৭.১.২ -এ শলখদত �লুি;

কাি- ৩ : িাগশরক ও ই-কমাদস ্ডর শিশিটাল মাধ্ম শচশনিত করা– সমি: ১৫ শম.
- িাগশরক শ্স�া পাওিার শিশিটাল মাধ্মসমূহ প্রদশ্নাত্দরর মাধ্দম আদলাচিা করুি;
- মাইন্ডম্াপ: ৭.১.৩ এককভাদ� পূরি করদত �লুি।

শ্সিি- ২ :  িাগশরক শ্স�া ও ই-কমাদস ্ডর সুশ�রা

কাি- ১ : িাগশরক ও ই-কমাদস ্ডর তাশলকা ততশর– সমি: ২০ শম.
- কুিল শ�শিমি শ্ির কদর আিদকর ক্াস শুরু করুি;
- পাদঠর শুরুদত েশ�দত কী শ্েখদত পাদচ্ছ তা দুই/শতিিি শিক্ষােশীর কাদে িািদত চাইদ�ি;
- িাগশরক ও ই-কমাদস ্ডর সুশ�রা শিদি শিক্ষােশীদের সদঙ্গ প্রদশ্নাত্দরর মাধ্দম আদলাচিা করুি;
- শিক্ষােশীদের েক-৭.২.১ -এর পূরি করা শতিটি সুশ�রা আদলাচিা করুি ও পর�তশী িাঁকা ঘরগুদলা 

শিক্ষােশীদের পূরি করদত �লুি।

কাি- ২ : িাগশরক শ্স�ার িাম ও প্রদিািিীিতা– সমি: ২৫ শম.
- �ইদি ইউশিিি পশররে শ্স�ার ওদি�সাইদটর েশ�টি ভাদলা কদর শ্েখদত �লুি;
- শিক্ষােশী শহদসদ� কী কী শ্স�া এ�ং শ্কাি প্রদিািদি তারা এখাি শ্েদক শ্পদত পাদর, শ্সই আদলাদক 

কতগুদলা শ্স�া শচশনিত করদত �লুি;
- এ�ার েলগতভাদ� েক: ৭.২.২ পূরি করদত �লুি;
- েল গঠি ও শিক্ষােশীদের েলগত কাদি সহািতা করুি;
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রাপ- ২
প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি

কাি শিশিটাল মাধ্ম ব্�হার কদর িাগশরক শ্স�া ও ই-কমাস ্ড সুশ�রা গ্হদির পধিশত 
অনুসন্াি ও শ্যাগাদযাগ স্াপদির রাপসমূহ শির ্ডারি

উপকরি শ্পাস্ার, মাশটিশমশিিা, ইন্টারদিট

পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, মাইন্ড ম্াশপং, েলগত কাি, শ্প্লিাশর আদলাচিা
শ্সিি ০২টি শ্সিি

শ্সিি- ৩ : িাগশরক শ্স�া প্রাশপ্তর রাপসমূহ

কাি- ১ : িাগশরক শ্স�া পাওিার উৎস– সমি :  ৫ শম.
- আিদকর ক্াদস শিক্ষােশীদের স্বাগত িাশিদি কুিল শ�শিমি করুি;
- তথ্য েক-৭.৩.১ িীরদ� পড়দত �লুি, প্রদিািদি তাদের সুশ�রাদে ্ড বুশিদি শেি;
- শিক্ষােশীদের প্রশ্ন করুি– 

• শসটিদিি চাট ্ডার �া শ্স�া প্রোদির প্রশতশ্রুশত কী?
• এিশসটিশ�র ওদি�সাইট শ্েদক আমরা কী কী শ্স�া পাই?

কাি-২: িাগশরক শ্স�ার পাওিার প্রশতশ্রুশত (শসটিদিি চাট ্ডার) শ�দলেরি– সমি: ২০ শম.
- এ�ার শিক্ষােশীদের তাদের শিদিদের প্রশতষ্াদির ওদি�সাইদট কী কী শ্স�া প্রোদির প্রশতশ্রুশত 

োকদত পাদর, শ্সগুদলা শচশনিত করদত �লুি;
- েক-৭.৩.২ এর প্রেম উোহরিটির প্রশতটি ঘদরর তথ্যগুদলা বুশিদি শেি;
- এ শ�রদি শিক্ষােশীদের েলগতভাদ� েক-৭.৩.২ পূরি করদত �লুি;
- েলগত কাদি শিক্ষােশীদের সহািতা করুি।

কাি-৩: িাগশরক শ্স�া পাওিার রাপ শচশনিত করা– সমি: ২০ শম.
- এ�ার প্রদতযিক শিক্ষােশীদক তাদের �ইদির শচত্র-৭.৩.৩ ভাদলা কদর পয ্ডদ�ক্ষি কদর শ্স�ার িামগুদলা 

খাতাি শলখদত �লুি;
- শিক্ষােশীদের শিকট শ্েদক িািার শ্চটিা করুি শ্য এখাি শ্েদক শিশে ্ডটি শ্স�া পাওিার িন্য কী কী 

রাপ �া করিীি অনুসরি করদত হি;
- এ�ার শচত্র-৭.৩.৪ শ্েদক শ্স�া পাওিার রাপগুদলা শ্�র করদত �লুি;
- শিক্ষােশীদের �াশড়র কাদির রাপগুদলা বুশিদি শেি;

শ্সিি- ৪ : ই-কমাদস ্ডর শ্স�াপ্রাশপ্তর (শিশিটাল মাধ্ম ব্�হার কদর) রাপ ও শ�দ�চযি শ�রিা�শল

কাি- ১ : ই-কমাদস ্ডর রাপ শচশনিত করা– সমি: ৫ শম.
- আিদকর ক্াদস শিক্ষােশীদের স্বাগত িািাি এ�ং ই-কমাদস ্ডর শ্স�া সম্পদক্ড তাদের অ�গত করুি;
- তথ্য েক: ৭.৪.১ শিক্ষােশীদের িীরদ� পড়দত �লুি এ�ং কারও শ্কাদিা প্রশ্ন োকদল করদত �লুি;

কাি-২ : ই-কমাস ্ডশ�রিক ভূশমকাশভিি– সমি: ২৫ শম.
- অশভিদির িন্য শ্রেশিদক অ�গত করুি। কদিকিি শিক্ষােশী শি� ্ডাচি করুি ভূশমকাশভিি করার িন্য;
- শিদচর তাশলকা অনুযািী চশরত্র ভাগ কদর শ্ক কী করদ� তা বুশিদি শেি–

শিখি অশভজ্তা- ৭ : গ্াহক শ্স�াি শিশিটাল প্রযুশতির ব্�হার 
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১.  গ্াহক �া শযশি শ্স�া শ্িদ�ি (একিি)
২.  শ্মা�াইল শ্িাি �া কশম্পউটার (একিি)
৩.  পণ্য �া শ্স�া (চার/পাঁচিি)
৪.  টাকা �া ব্াংদকর কাি ্ড �া শ্মা�াইল ব্াংশকং অযিাপ (একিি)
৫.  �াহি (একিি)
৬.  শ্িশলভাশরম্াি �া শযশি মালামাল শ্পৌুঁদে শ্েদ�ি (একিি)

- �াশক শিক্ষােশীদের অশভিি শ্েদখ ই-কমাদস ্ডর রাপগুদলা শচশনিত করদত �লুি।

কাি-৩ :  ই-কমাদস ্ডর রাদপর প্র�াহশচত্র পূরি– সমি: ১৫ শম.
- ই-কমাদস ্ডর রাদপর প্র�াহশচত্র বুশিদি শেি;
- এ�ার শিক্ষােশীদের প্র�াহশচত্র-৭.৪.২ এর খাশল ঘরগুদলা পূরি করদত �লুি;

রাপ- ৩
শ�মূত্ড রারিািি
কাি িাগশরক শ্স�া ও ই-কমাস ্ড সুশ�রা গ্হি পধিশত শিদে ্ডিিা/ম্ানুিাল �ই প্রিিদির িন্য 

ইিদিাগ্াশিক শিিাইি
উপকরি শ্পাস্ার, সাইি শ্পি/কালার শ্পশসিল, শ্স্পলার

পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, েলগত কাি, শ্প্লিাশর আদলাচিা

শ্সিি ০১ টি শ্সিি

শ্সিি- ৫ : শ্স�াসমূহপ্রাশপ্তর রাপগুদলা শচশনিত কদর হযিান্ডবুক/শিদে ্ডিিা �ই ততশর

কাি- ১ : রাপ শ�দ�চিা কদর কদিকটি হযিান্ডবুক �া শিদে ্ডিিা �ই ততশর– সমি: ৪৫ শম.
- সম্পূি ্ড শ্রেশিদক েি (০৬)টি েদল ভাগ কদর শেি। প্রদতযিক েল শিদচ প্রেত্ কািগুদলা শিদি কাি 

করদ�–

ক.  ১ম েল: শ্স�াপ্রাশপ্তর সারারি শিিমা�শল;

খ.  ২ি, ৩ি, ৪ে ্ড েল: শ্রেশিদত আদলাচিা কদর শতিটি িাগশরক শ্স�া শচশনিত করুি এ�ং এদকক 
েলদক একটি িাগশরক শ্স�া প্রাশপ্তর রাপ অধ্াি �া �ইদির শ্িদর যুতি পৃষ্াি শলদখ হযিান্ডবুক 
ততশর করার িন্য সংগ্হ করদত �লুি;

গ.  ৫ম ও ৬ষ্ েল: শ্রেশিদত আদলাচিা কদর দুটি ই-কমাস ্ড শচশনিত করুি এ�ং এদকক েলদক 
একটি ই-কমাদস ্ডর শ্স�াপ্রাশপ্তর রাপ অধ্াি �া �ইদির শ্িদর যুতি পৃষ্াি শলদখ হযিান্ডবুক ততশর 
করার িন্য সংগ্হ করদত �লুি।

- শিক্ষােশীদের কাদি সহািতা করুি। হযিান্ডবুকটি শ্যি আকর ্ডিীি হি, শ্স িন্য প্রশতটি েলদক প্রশতটি 
শ�রদির িন্য তথ্যশচত্র (ইিদিাগ্াি) ততশর করদত উৎসাশহত করুি। 

- কাি শ্িদর শ্সই পৃষ্াগুদলা একসদঙ্গ কদর একটি হযিান্ডবুক ততশর কর� এ�ং তা আমাদের 
লাইদরিশরদত সংরক্ষি কর�। 
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রাপ- ৪
সশক্রি পরীক্ষি

কাি প্রশক্রিা অনুসরি কদর �াস্ত� শ্ক্ষদত্র িাগশরক শ্স�া ও ই-কমাস ্ড সুশ�রা গ্হদির িন্য 
শ্যাগাদযাগ স্াপি 

উপকরি ইন্টারদিট, মাশটিশমশিিা প্রদিক্টর, কশম্পউটার যো�/শ্মা�াইল শ্িাি
পধিশত অশভজ্তা শ�শিমি, েলগত কাি, শ্প্লিাশর আদলাচিা

শ্সিি ০১ টি শ্সিি ও ০১টি শ্রেশির �াইদরর কাি

শ্সিি- ৬ :  িাগশরক শ্স�া গ্হি
কাি- ১ : রাপ অনুসরি কদর িাগশরক শ্স�া গ্হি– সমি: ৩০ শম.

- একটি িাগশরক শ্স�া শহদসদ� এখাদি িন্ম তথ্য যাচাইদির কািটি করদ�ি;
- এই কািটি করার সমি অ�যেই ব্শতিগত শ্গাপিীিতার শ�রিটি মদি রাখদত হদ�;
- ইন্টারদিট চালু কদর রিাউিাদর গুগল শ্েদক িন্ম তথ্য যাচাইদির ওদি�সাইদট প্রদ�ি করুি;

     

- শ্সখাি শ্েদক স্ািীি সরকাদরর ওদি�সাইদট শক্ক করুি।
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- �ইদির শচত্র-৭.৫.১ শিক্ষােশীদের শ্েখদত �লুি এ�ং কযিাপচা রারিাটি বুশিদি শেি;
- �াে ্ড শ্রশিদ্রেিি িম্বদরর ঘদর টাইপ করার সমি প্রদিক্টর �ন্ কদর শিি, শ্যি আপিার িন্ম শি�ন্ি 

িম্বরটি আড়াল োদক;
- পর�তশী পৃষ্াি শচত্র-৭.৫.2 এর তথ্যগুদলা তাদের বুশিদি শেি এ�ং খাশল ঘরগুদলাদত কাল্পশিক তথ্য 

শেদি তাদের পূরি করদত �লুি;

কাি-২ : শিশিটাল প্রযুশতি ব্�হার কদর িাগশরক শ্স�া গ্হদির তাশলকা প্রস্তুত– সমি: ১৫ শম.
- শিক্ষােশীদের অশভজ্তা শ্েদক িাগশরক শ্স�ার কদিকটি িাম িানুি;
- একিিদক শ্িদক শ্�াদি ্ডর শলখদত �লুি;
- এ�ার তাদের �ইদির েক- ৭.৫.৩ পূরি করদত �লুি।

 [শ্রেশির �াইদরর কাি]
- শিদিদের প্রদিািি োড়াও শিক্ষােশীরা পশর�ার �া শিকটিদির রাপ অনুসরি ও প্রযুশতি ব্�হার 

কদর িাগশরক শ্স�া গ্হি করদ� এ�ং আগামী ক্াদস শিদচর তথ্যগুদলা শেদি একটি প্রশতদ�েি শলদখ 
আিদ�;

- প্রশতদ�েি কীভাদ� শলদখ আিদ� তা বুশিদি শ্েদ�ি। শিক্ষােশীদের এ ব্াপাদর শ্যদকাদিা প্রদশ্নর উত্র 
সহিদ�াধ্ কদর বুশিদি শ্েদ�ি;

- শিদচর তথ্যগুদলা সমন্বদি প্রশতদ�েি শ্লখার িন্য উৎসাশহত করুি–

	 িাগশরক শ্স�া গ্হদি শিশিটাল প্রযুশতির ব্�হার
	 শ্স�ার িাম
	 যার িন্য শ্স�া শ্িওিা হদিদে
	 শ্কাি মাধ্ম ব্�হার করা হদিদে
	 অনুসরি করা রাপসমূহ
	 শ্স�াপ্রাশপ্তর িন্য কতক্ষি সমি শ্লদগদে
	 প্রাপ্ত িলািল



48

- শিক্ষােশীদের িাশিদি শেি শ্য প্রশতদ�েি িমা শ্েওিার সমিসীমা এক সপ্তাহ অে ্ডাৎ ঠিক সাত শেি 
পর এই শ�রদির ক্াদস তাদের প্রশতদ�েি িমা শ্িদ�ি;

- এই প্রশতদ�েিটি শিদম্নর েক অনুযািী মূযোিি করুি–

মূযোিদির 
শ্ক্ষত্র

শ্যাগ্যতা অশি্ডত হদিদে আংশিক শ্যাগ্যতা অশি্ডত 
হদিদে

শ্যাগ্যতা অি্ডদি আদরা 
শ্চটিা েরকার

শ্স�া শি� ্ডাচি শ্স�া শি� ্ডাচি সঠিক শেল শ্স�াটি খু� স্বল্প চাশহোর শ্স�াটি শি� ্ডাচদি আদরা 
সদচতি হওিা উশচত।

প্রদযািযি ঘদর 
টিক (∙) শেি
অনুসরিীি রাপ শ্স�া প্রাশপ্তর িন্য সকল 

রাপ অনুসরি সঠিক শেল
সকল রাপ অনুসরদি ঘাটশত 
পশরলশক্ষত হদিদে

রাপ অনুসরদি আদরা 
সদচতি হদত হদ�

প্রদযািযি ঘদর 
টিক (∙) শেি
প্রাপ্ত িলািল শ্স�া প্রাশপ্ত সঠিক হদিদে শ্স�া গ্হদি আরও তথ্য 

প্রদিািি রদিদে
শ্স�াটি সঠিকভাদ� শ্পদত 
পুিরাি শ্চটিা করদত হদ�

প্রদযািযি ঘদর 
টিক (∙) শেি

শিখি অশভজ্তা- ৭ : গ্াহক শ্স�াি শিশিটাল প্রযুশতির ব্�হার 
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শিখি অশভজ্তা- 8 :  শ্যাগাদযাদগও আদে শিিমশিখি অশভজ্তা- 8 :  শ্যাগাদযাদগও আদে শিিম

শ্রেশিশভশত্ক শ্যাগ্যতা- ৯ :   প্রাশতষ্াশিক শ্যাগাদযাদগ শিশিটাল প্রযুশতি ব্�হাদর উপযুতি শিটিাচার  

�িার রাখা

   এই অশভজ্তার মধ্ শেদি শিক্ষােশীরা শ্য শ্যাগ্যতা অি্ডি করদ�- 
1.  প্রাশতষ্াশিক শ্যাগাদযাদগর শিিম শ্িদি তা শিদির িী�দি চচ ্ডা করদত পারদ�। 
2. শ্যাগাদযাদগর শ্ক্ষদত্র শ্যাগাদযাগকারীদের ব্শতিগত রারিা, সামাশিক ও সাংস্কৃশতক ভূশমকা শিি ্ডি 

কদর শ্স অনুযািী শ্যাগাদযাগ করদত পারদ�। 

3. সশক্রিভাদ� প্রাশতষ্াশিক শ্যাগাদযাদগর শিিমিীশত শ্মদি শ্যাগাদযাগ করদত পারদ�।

এই শ্যাগ্যতা অি্ডদি অশভজ্তার রারিা
শিক্ষােশী আিপাদির মানুরদক পয ্ডদ�ক্ষি কদর প্রাশতষ্াশিক শ্যাগাদযাগ কী তা অনুরা�ি করদত পারদ�। 

শ্যাগাদযাদগর শ্ক্ষদত্র ব্শতিগত শচতোভা�িা, সামাশিক ও সাংস্কৃশতক পশরদ�দির ভূশমকা শ্িদি প্রাশতষ্াশিক 

শ্যাগাদযাদগর শিিম অনুসন্াি কদর শিক্ষােশীর আিপাদির একটি সমসামশিক সমস্া শি� ্ডাচি কদর শ্স 

সমস্া সমারাদির িন্য প্রাশতষ্াশিক শ্যাগাদযাদগর অংি শহদসদ� ঐ সমস্ার সদঙ্গ সম্পশক্ডত োশিত্বরত 

ব্শতি, সংগঠি �া প্রশতষ্াদির সদঙ্গ শ্যাগাদযাগ করদ�। 

স� ্ডদমাট শ্সিি : ৫টি 

অশভজ্তার সারসংদক্ষপ 
শিক্ষােশী একটি শ্কইস স্াশি পদড় এ�ং শিদিদের মদধ্ কদোপকেি শ্খলার মাধ্দম শ্যাগাদযাদগর সারারি 

শিিম অনুসন্াি করদ�। আিপাদির মানুরদক পয ্ডদ�ক্ষদির মাধ্দম তারা শ্যাগাদযাদগর শ্ক্ষদত্র সামাশিক ও 

সাংসস্কৃশতক পশরচদির ভূশমকা শিি ্ডি করদ�। প্রাশতষ্াশিক শ্যাগাদযাদগর ভারা এ�ং সারারি কথ্য ভারার 

মদধ্ পাে ্ডকযি অনুরা�ি কদর কটি শ্খলা শ্খলদ�। শিক্ষােশী তার শ�দ্ালি �া �াশড়র আিপাদির শ্কাদিা একটি 

সমস্া শি� ্ডাচি কদর শ্স সমস্া সমারাদির িন্য যোযে কর্্ডপদক্ষর কাদে  সমস্া সমারাদির উদদ্াগ শ্িওিাি 

আদ�েি িািাদ�। প্রাশতষ্াশিকভাদ� ই-আদ�েি িািাদিার িন্য শিক্ষােশী ই-শ্মইল শ্লখার শিিম শ্িদি 

শিক্ষদকর সহািতাি একটি ই-শ্মইল শলখদ�। 
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অশভজ্তা চক্র – ১ 

 

প্রেম শ্সিি 
রাপ �াস্ত� অশভজ্তা  
কাি শ্কইস স্াশি পড়া, ভূশমকাশভিি শ্খলা, ভূশমকাশভিদির পয ্ডদ�ক্ষি শ্লখা

উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী �ই

কাি- ১ :  পূ� ্ডজ্াি যাচাই এ�ং িতুি অশভজ্তা সম্পদক্ড রারিা– ৫ শমশিট 
- শিক্ষােশীর পূ� ্ডজ্াি যাচাইদির অংি শহদসদ� অধ্াদির  প্রেম অনুদচ্ছদে রষ্ শ্রেশি শ্েদক ‘শ্যাগাদযাগ 

কী’ শ�রিটি বুশিদি �লা শ্যদত পাদর। 
- ‘শিক্ষােশী এই  অশভজ্তার মধ্ শেদি শ্যাগাদযাদগর ররি বুদি একটি সমস্া সমারাদির উদদ্াগ শিদত 

সরাসশর শ্কাদিা প্রশতষ্াদির শিকট ই-শ্মইল করদ�। এই শ�রদি শিক্ষােশীদের অনুপ্রাশিত করদ�ি। 

কাি- ২ :  শ্কইস স্াশি– ৭ শমশিট 
- �দক্সর শ্কইস স্াশি (সিদলর গল্প)টি শিক্ষােশীদের মধ্ শ্েদক একিিদক শেদি পড়াদত পাদরি, 

শ্যি �াশক স� শিক্ষােশী শুিদত পাি। 
- গল্প পদড় শিক্ষােশীর মতামত িািদত চাইদত পাদরি।
- এরপর গদল্পর পদরর অংি শিক্ষক শিদি পদড় শিক্ষােশীদের বুশিদি �লদ�ি। 

কাি- ৩ :  ভূশমকাশভিি শ্খলা– ২০ শমশিট শমশিট 
- ভূশমকাশভিদির িন্য শতি শ্িাড়া শিক্ষােশীর প্রদিািি হদ�। শিক্ষক শতিটি পশরশস্শত শিক্ষােশীদের 

বুশিদি �লদ�ি। 

1. �াস্ত� অশভজ্তা 2. প্রশতিলিমূলক 
     পয ্ডদ�ক্ষি

3. শ�মূত্ড রারিািি4. সশক্রি অংিগ্হি

শিক্ষােশী তাদের �াস্ত� 

অশভজ্তার উপর শভশত্ 

কদর একটি ভূশমকাশভিি 

করদ�। 

শিক্ষােশী তাদের 

ভূশমকাশভিি পয ্ডদ�ক্ষি 

কদর প্রাশতষ্াশিক 

শ্যাগাদযাদগর শিিম 

অনুসন্াি কদর এর পাে ্ডকযি 

করদ�। 

শিক্ষােশী শ্যাগাদযাদগ 

ব্শতির শিিস্বতা এ�ং 

পশরশস্শত অনুযািী 

শ্যাগাদযাদগর ভারা পাে ্ডকযি 

কদর এককভাদ� একটি 

আদ�েিপদত্রর খসড়া 

শলখদ�। 

ই-শ্মইল শ্লখার সঠিক শিিম 

শ্িদি শ্রেশিকদক্ষর সকল 

শিক্ষােশী একটি সমস্া 

    সমারাদির উদদ্াগ শ্িওিার

     িন্য যোযে কর্্ডপদক্ষর 

          কাদে ই-শ্মইল করদ�। 

শিখি অশভজ্তা- 8 :  শ্যাগাদযাদগও আদে শিিম
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- শিক্ষক স�ার উদদেযে শিদজ্স করদত পাদরি শ্ক শ্ক অশভিি করদত চাি।
- শিক্ষক শতিটি পশরশস্শতর িন্য শতি শ্িাড়া শিক্ষােশী শি� ্ডাচি কদর শ্েদ�ি। 
- শিক্ষােশী প্রস্তুশতর িন্য ৫ শমশিট সমি পাদ�। 
- প্রশত শ্িাড়া শিক্ষােশী ৩ শমশিট কদর শিদিদের মদতা ভূশমকাশভিি করদ�। 
- শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষােশীদের পদরর পৃষ্াি �াশড়র কাদির অংদি অশভিি শ্েদখ শ্পশসিল শেদি 

শিক্ষােশীদের পয ্ডদ�ক্ষি শলদখ শ্িলদত �লদ�ি। 

কাি- ৪ : সারশি পূরি– ৫ শমশিট 

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের সারশি ৮/১ পূরি করদত �লদ�ি। এখাদি শিক্ষােশী শলখদ� শ্কাি শ্িাড়ার 

অশভিিটি শ্কাি ররদির শ্যাগাদযাগ শেল। 

কাি- ৪ : আগামী শ্সিদির প্রস্তুশত– ৩ শমশিট 

- শিক্ষােশী অশভিি চলাকালীি ইশতমদধ্ �াশড়র কাি কদর শ্িলদে। এ�ার শিক্ষােশী �াশড়দত শগদি 

চূড়াতেভাদ� কলম শেদি শলখদ�। শিক্ষক এই শিদে ্ডিিাটি শিক্ষােশীদের বুশিদি �লদ�ি। 

শদ্তীি শ্সিি                                                                                                                                
রাপ �াস্ত� অশভজ্তা  

কাি ই-শ্মইল পাঠাদিা, শিক্ষােশীর সশক্রিভাদ� �াংলা টাইপ অনুিীলি 
উপকরি কশম্পউটার �া শ্মা�াইল শ্িাি, সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী �ই

কাি- ১ :  �াশড়র কাি শিদি আদলাচিা– ১০ শমশিট 
- শিক্ষােশীদের সদঙ্গ আদগর শ্সিদির �াশড়র কাি কদরদে শক িা, ভূশমকাশভিদির ভূলগুদলা শচশনিত 

করদত শ্পদরদে শক িা যাচাই কদর শ্েখা;
- শ্কািটি শ্কি ভুল হদিদে �দল শিক্ষােশী মদি কদর তা তাদের কাে শ্েদক শিদজ্স করা। 

কাি- ২ : শিশিটাল শ্যাগাদযাদগর শ�শভন্ন মাধ্ম সম্পদক্ড আদলাচিা– ১০ শমশিট
- শিক্ষােশী �ইদি শ�শভন্ন রকম শিশিটাল শ্যাগাদযাদগর উপাি- সম্পশক্ডত একটি �ি ্ডিা আদে, এটি 

শিক্ষক শিক্ষােশীদের পদড় বুশিদি আদলাচিা করদত পাদরি। 
- শিক্ষােশীদের প্রশ্ন করদত পাদরি আর শ্কাদিা শ্যাগাদযাদগর উপাি তাদের িািা আদে শক িা। 

তাদের কাে শ্েদক কদিকটি শুিদত চাইদ�ি এ�ং ভুল হদল তাদের সঠিক কদর শ্েদ�ি।

কাি- ৩ : শ�শভন্ন পশরশস্শত অনুযািী শ্যাগাদযাদগর মাধ্ম শচশনিত– ১৫ শমশিট 
- সারশি ৮.২  ঘরটি শিক্ষােশীদের পূরি করদত �লদ�ি। সঠিক উত্র হদ� -  খ, ক,গ 
- শিক্ষােশী শ্কাি শ্কাি উত্রটিদত টিক শেদিদে তা তাদের শিদজ্স করদ�ি। ঐ উত্রটি িা শেদি অন্য 

উত্র শ্কি শেল িা শ্সটিও িািদত চাইদত পাদরি।   

কাি- ৪ : �াশড়র কাি– ৫শমশিট 
- একক কাি শহদসদ� শিক্ষােশী আিপাদির শ্কাদিা সমস্া পয ্ডদ�ক্ষি কদর শ্যদকাদিা একটি সমস্া 

শচশনিত কদর আিদ� শ্য সমস্া সমারাদির িন্য তাদের শ্কাদিা কর্্ডপদক্ষর কাদে আদ�েি করদত হদ�। 
- শিক্ষােশীদের �াশড়র কাি বুশিদি �লদ�ি। 
- সমস্া হদত পাদর– রাস্তা শ্মরামত, িাস্শ�ি স্াপি, িলকূপ স্াপি, িশহেশমিার স্াপি, শ্কাদিা 

পেশিশুদক শ�িা মূদযে পড়ার সুদযাগ শ্েওিা ইতযিাশে। 
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র্তীি শ্সিি
রাপ শ�মূত্ড রারিািি
কাি শ্যাগাদযাদগ ব্শতির সামাশিক ও সাংস্কৃশতক পশরদ�দির ভূশমকা শিি ্ডি, প্রাশতষ্াশিক 

শ্যাগাদযাদগ ভারার ব্�হার অনুিীলি, পাশসং শ্গম শ্খলা। �াশড়র কাি 
উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী �ই

কাি- 1 :  শ্যাগাদযাগ শ�ভ্রাট শ্কৌতুক– ১০ শমশিট
- র্তীি শ্সিদির প্রেম অংদি একটি শ্কৌতুক আদে যা শিক্ষক পদড় শ্িািাদত পাদরি;
- পদড় শ্িািাদিার পর শিক্ষক শিক্ষােশীদের শিদজ্স করদত পাদরি তাদের সদঙ্গ এ রকম শ্কাদিা 

ঘটিা ঘদটদে শক িা, শ্যখাদি িদব্দর ব্�হার যোযে িা হওিার কারদি একটি অস্বশস্তকর অে�া 
হাস্কর পশরশস্শত ততশর হদিদে।

- শিক্ষক শিদির িী�ি শ্েদকও এ রকম একটি উোহরি �া গল্প �লদত পাদরি। 

কাি- ২ : শ্যাগাদযাদগর প্রশক্রিার ব্শতির শিদিস্বতা: ১০ শমশিট 
- এই অংদি শ্যাগাদযাদগর SMCR মদিল এর শকছু অংি শ্েওিা হদিদে।
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের এটি বুশিদি �লদ�ি শ্য, শ্যাগাদযাদগর শ্ক্ষদত্র ব্শতির শিদিস্বতা কতটা গুরুত্বপূি ্ড।
- শ্যাগাদযাদগর েক্ষতা, দৃশটিভশঙ্গ, জ্াি, সামাশিক রীশতিীশত, সংস্কৃশত এই িব্দগুদলা শেদি শিক্ষােশী  

কী বুিদত পারল তা শিদজ্স করদত পাদরি। 
কাি- ৩ :  ভারার ব্�হাদরর উোহরি– ৫ শমশিট

- ৮.৩ িং েদক শভন্ন রকম শ্যাগাদযাদগ ভারার শভন্নতা শ্েওিা আদে, শিক্ষক তা পদড় শুিাদত পাদরি।

- প্রদিািদি শিক্ষােশীর কাদে শিদজ্স করদত পাদরি এগুদলা সঠিক আদে শক িা। 

কাি- ৪ : �াদকযির কশল শ্খলা– ১০ শমশিট 
- শিক্ষক ২ শমশিদট শ্খলার শিিম �দল শ্েদ�ি। 
- শ্িাড় শ্রাল/আইশি একটি পক্ষ, শ্�দিাড় শ্রাল/আইশি আদরকটি পক্ষ। 
- ‘ক’ পক্ষ একটি অিানুষ্াশিক (শ্যভাদ� আমার �ন্ধুর সদঙ্গ কো �শল) �াকযি �লদ�, একই �াকযি 

অিানুষ্াশিকভাদ� �লদল শ্কমি হদ� তা ‘খ’ পক্ষদক �লদত হদ�। আ�ার ‘খ’ পক্ষ একটি 
অিানুষ্াশিক িব্দ �লদ� ‘ক’ পক্ষদক এর আনুষ্াশিক রারার �াদকযি রুপাতেশরত কদর �লদত হদ�। 

- একটি �াকযি রূপাতেদরর িন্য প্রশতটি েল ১ শমশিট কদর সমি পাদ�। এক শমশিদটর মদধ্ িা হদল 

সঠিক উত্র কী হদত পাদর তা শিক্ষক এ�ং শিক্ষােশী শমদল ঠিক করদত পাদর। 

কাি- ৫ – �াশড়র কাি শিদি আদলাচিা– ৫ শমশিট 

- �াশড়র কাি শহদসদ� শিক্ষােশীদের আিপাদির একটি সমস্া শচশনিত কদর শিদি আসদত �লা 

হদিশেল, শিক্ষােশী তা এদিদে শক িা, িািদত চাইদত পাদরি। 

- প্রদিািদি দুই/শতিিি শিক্ষােশীর কাে শ্েদক শুিদত চাইদত পাদরি তারা কী সমস্ার সমারাি চাি।

- আিদকর �াশড়র কাি হদ� ‘তার শচশনিত সমস্ার সমারাদির িন্য যোযে কর্্ডপক্ষ/ব্শতি/

সংগঠি/প্রশতষ্াি শ্ক হদত পাদর তা খু ুঁদি শ্�র করা’।

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের �াশড়র কাি বুশিদি �লদ�ি। 

শিখি অশভজ্তা- 8 :  শ্যাগাদযাদগও আদে শিিম
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৪ে ্ড শ্সিি 
রাপ শ�মূত্ড রারিািি

কাি ই-শ্মইদলর সুশ�রা আদলাচিা, ই-শ্মইল শ্লখার শিিম িািা, �াশড়র কাি

উপকরি কশম্পউটার যো�, ইন্টারদিট, সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী �ই

কাি- 1 : ই-শ্মইল শ্লখার শিিমকানুি– ২০ শমশিট 

- এই কািটি কশম্পউটার যোদ� হদত পাদর অে�া শ�দ্ালদি কশম্পউটার যো� িা োকদল শ্রেশিকদক্ষ 

একটি যোপটপ শিদি আসা শ্যদত পাদর। 

- শিক্ষদকর/শ�দ্ালদির যোপটপ িা োকদল শিক্ষক শিদির স্াট ্ডদিাি ব্�হার কদরও কািটি 

করদত পাদরি।

- স্াট ্ডদিাি িা োকদল শ্�াদি ্ড এঁদক এঁদক শিক্ষােশীরা এই অংদির শ�রি�স্তুগুদলা বুশিদি �লদত 

পাদরি। 

কাি- ২ : �াশড়র কাি শিদি আদলাচিা– ১০ শমশিট
- সকল শিক্ষােশীর কাদে িািদত চাইদত পাদরি তারা শ্কাি শ�রি/সমস্া শিদি শলখদত চাি। 

- শিক্ষক মদি মদি ঠিক কদর শ্িলদ�ি শ্কাি সমস্াটি শিদি কর্্ডপদক্ষর কাদে শলখদত চাি। 
শ�দ্ালদির সদঙ্গ সম্পশক্ডত সমস্াদক প্রারান্য শেদত পাদরি। তা োড়া এমি সমস্াদক প্রারান্য 
শ্েদ�ি যা সশতযি সমারাি সম্� এ�ং শিক্ষােশীদের শচঠি শ্পদি কর্্ডপক্ষ সমারাদির উদদ্াগ শিদলও 
শিদত পাদর। 

- শ্য সমস্াটি শিদি শিক্ষক শলখদ� �দল ঠিক কদরদেি, শ্স সমস্ার সদঙ্গ সম্পশক্ডত ব্শতি �া প্রশতষ্াদির 
ই-শ্মইল ঠিকািা (�া শচঠির ঠিকািা) শিক্ষক আগামী শ্সিদির আদগই সংগ্হ কদর রাখদ�ি।  

- আগামী শেি শিক্ষােশী শিদির শচশনিত সমস্াটি শিদি একটি ই-শ্মইদলর খসড়া শলদখ শিদি আসদ�। 

- ই-শ্মইদলর খসড়া শ্লখার পািাপাশি এর গুরুত্বপূি ্ড কাি হদ� ‘শ্যাগাদযাদগর শ্ক্ষদত্র ব্শতির 
শিিস্বতা’। অংিটি শিক্ষােশী কীভাদ� তার ই-শ্মইল খসড়াি কাদি লাশগদিদে তার একটি 
আদলাচিা শ্লখা (১ক পশরদচ্ছদের মদধ্)।

- �ইদি শ্েওিা িািগা যদেটি িা হদল, শিক্ষােশী অশতশরতি কাগদি শলদখ আঠা শেদি �ইদির পৃষ্ার 

এক পাদি লাগাদ�।   
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৫ম শ্সিি 
রাপ শ�মূত্ড রারিািি

কাি ই-শ্মইল পাঠাদিা, শিক্ষােশীদের �াংলা টাইপ অনুিীলি

উপকরি কশম্পউটার যো�, এদক্সল শকং�া অন্য শ্কাদিা শ্্রেিশিট, শিশিটাল প্রযুশতি �ই এ�ং অন্যান্য 
সারারি শিক্ষা উপকরি 

কাি- 1 : আিদকর শ্সিদির করিীি শির ্ডারি– ৫ শমশিট 

- শিক্ষােশী �ইদি আিদকর শ্সিদির কী কী করিীি তা শ্লখা আদে, শিক্ষক তা এক�ার পদড় বুশিদি 

�লদত পাদরি।                                                 

কাি- ২ : ই-শ্মইল শ্লখা– ৩০ শমশিট

- শিক্ষক বুশিদি �লদ�ি শ্কাি সমস্াটি শিদি ই-শ্মইল শ্লখা যোযে হদ�। 

- শিক্ষক, শ্য শিক্ষােশী ঐ শ�রিটি শিদি ই-শ্মইল খসড়া শলদখদে তার শ্লখাটি পয ্ডাদলাচিা কদর, 

ই-শ্মইদলর শ্লখা চূড়াতে করদ�ি। শিক্ষােশীদের সদঙ্গ আদলাচিা করদ�ি। 

- শিক্ষক একটি কশম্পউটার/যোপটপ/স্াট ্ড শ্িাি ব্�হার কদর ই-শ্মইল শলখদত শিক্ষােশীদের সহািতা 

করদ�ি। 

- প্রদতযিক শিক্ষােশী শ্যি ই-শ্মইল শ্লখাি অংিগ্হি কদর, তা শিশচিত করদ�ি। 

- প্রদতযিক শিক্ষােশী শ্যি কমপদক্ষ একলাইি �াংলা টাইপ কদর ই-শ্মইল শ্লখাি অংিগ্হি কদর তা 

শিশচিত করদ�ি। 

- শিক্ষক ইশতমদধ্ যার কাদে ই-শ্মইল পাঠাদ�ি তার ই-শ্মইল ঠিকািা শ্িদি শিদিদেি। তার ই-শ্মইল 

ঠিকািা ব্�হার কদর তাদক ই-শ্মইল করদত হদ�। এ শ্ক্ষদত্র প্ররাি শিক্ষকদক CC শ্ত রাখদত হদ�। 

- শ�দ্ালদি ইন্টারদিট �া কশম্পঊটার/স্াট ্ড শ্িাদির ব্�স্া িা োকদল একটি শচঠি শলখদত হদ�। এ 

শ্ক্ষদত্রও শিক্ষক একটি খাম সংগ্হ করদ�ি এ�ং শিক্ষােশীদের সশম্মশলত অংিগ্হদি েরখাস্তটি শলদখ 

িাদক শ্পাস্ করদ�ি। 

কাি-৩ : অশভভা�ক মূযোিি �ি ্ডিা

- শিক্ষােশীরা শ্য শ�রদি ই-শ্মইদল শলদখদে, শ্সটি শ্যি �া�া-মা �া অশভভা�কদক পদড় শ্িািাি, শ্স 

শিদে ্ডিিা শ্েদ�ি। 

- অশভভা�দকর মূযোিি শহদসদ� অশভভা�ক তারকা রং করদ�ি এ�ং স্বাক্ষর শ্েদ�ি। 

- শিক্ষক আগামী শ্সিদি �ইদি অশভভা�দকর স্বাক্ষর আদে শক িা তা যাচাই করদ�ি। 

শিখি অশভজ্তা- 8 :  শ্যাগাদযাদগও আদে শিিম
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মূযোিি 

শিক্ষােশীর িাম :

ক্রম শ�রি শ্যাগ্যতা অি্ডি কদরদে আংশিক শ্যাগ্যতা 
অি্ডি কদরদে 

আরও উন্নশত 
প্রদিািি 

মতেব্ 

১। শিক্ষােশী ভূশমকাশভিি 
শ্েদক আনুষ্াশিক 
(প্রাশতষ্াশিক) 
ও অিানুষ্াশিক  
শ্যাগাদযাদগর পাে ্ডকযি 
শিি ্ডি কদর উপযুতি 
শ্যাগাদযাদগর মাধ্দম/
উপাি শ্�র করদত পারদ�। 

শিক্ষােশী 
ভূশমকাশভিদির 
মাধ্দম শ�শভন্ন রকম 
শ্যাগাদযাদগর পাে ্ডকযি 
কদর শ্যাগাদযাদগর 
উপযুতি চযিদিল �াোই 
করদত শ্পদরদে।

শিক্ষােশী শ�শভন্ন 
রকদমর শ্যাগাদযাদগর 
পাে ্ডকযি করদত 
পারদলও 
শ্যাগাদযাদগর উপযুতি 
মাধ্ম শচশনিত করদত 
ব্ে ্ড হদিদে।

শিক্ষােশী 
শ্যাগাদযাদগর 
পাে ্ডকযি কদর 
উপযুতি মাধ্ম 
�াোই করার 
শ্চটিা কদরদে। 

২। শিক্ষােশী শ্খলার 
(�ল শ্োড়া) মাধ্দম 
আনুষ্াশিক ভারা শচশনিত 
করদত পারদ� এ�ং 
প্রদিাগ করদত পারদ�। 

শিক্ষােশী শ্খলার 
মাধ্দম স�কটি 
চযিাদলঞ্জ সশক্রিভাদ� 
অংিগ্হি কদর 
উপযুতি আনুষ্াশিক 
ভারা প্রদিাগ করদত 
শ্পদরদে।

শিক্ষােশী শ্�ি 
কদিকটিই চযিাদলদঞ্জ 
অংিগ্হি কদর শকছু 
উপযুতি আনুষ্াশিক 
ভারার প্রদিাগ করদত 
শ্পদরদে । 

শিক্ষােশীর 
অংিগ্হি সশক্রি 
শেদলা িা। 

শিখি অশভজ্তাটি সিলভাদ� সম্পােি করার িন্য আপিাদক রন্য�াে! এ পয ্ডাদি শিদচর মূযোিি েকটি পূরি 
করার মাধ্দম আপশি আপিার অশভজ্তা শ্েদক িতুি শকছু শচতো করদত পাদরি।

অশভজ্তা চদক্রর রাপ শ্কাি অশভজ্তা �া কািগুদলা 
ভাদলাভাদ� করদত শ্পদরশে

ভশ�ষ্যদত শ্কাি অশভজ্তা �া 
কািগুদলা শভন্নভাদ� করদত চাই 

�াস্ত� অশভজ্তা 

প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি 

শ�মূত্ড রারিািি 

সশক্রি পরীক্ষি 
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শিখি অশভজ্তা- 9 : আচিশলক ত�শচত্রযিপত্রশিখি অশভজ্তা- 9 : আচিশলক ত�শচত্রযিপত্র
শ্রেশিশভশত্ক শ্যাগ্যতা- ১০ : তথ্যপ্রযুশতির প্রসাদরর কারদি পাশরপাশবে্ডক সামাশিক ও সাংস্কৃশতক কাঠাদমার 

চলমাি পশর�ত্ডি শ্খালা মি শিদি ও শিদম ্ডাহভাদ� শ�দলেরি করদত পারা।

 এই অশভজ্তার মধ্ শেদি শিক্ষােশীরা শ্য শ্যাগ্যতা অি্ডি করদ�- 
1. ত�শচদত্রযির শ্সৌন্দয ্ড উপলশধি কদর তা শিি িী�দি প্রদিাগ করদত পারদ�;
2. প্রযুশতির কারদি সারারি িী�দি পশর�ত্ডিগুদলা শ�দলেরি করদত পারদ�;
3. যোযেভাদ� তথ্য অনুসন্াদির মাধ্দম েশক্ষি এশিিার শ্েিগুদলার পশর�ত্ডি শ�দলেরি কদর এর 

শ্েদক শিক্ষিীি শেক অনুসন্াি কদর একটি শসধিাদতে শ্পৌুঁোদত পারদ�। 

এই শ্যাগ্যতা অি্ডদি অশভজ্তার রারিা
স� ্ডদমাট শ্সিি : ৫ টি 

অশভজ্তার সারসংদক্ষপ :
শিক্ষােশী প্রযুশতির কারদি ঘদট  যাওিা মাি� সভযিতার পশর�ত্ডিগুদলা অনুসন্াি করদ�। শিক্ষােশী শিদির এ�ং 
তার অশভভা�দকর িী�িাচরদির পরী�ত্ডিগুদলা পয ্ডালচিা কদর একটি সীধিাদতে আসদত পারদ� শ্য শ্কািগুদলা 
ইশত�াচক এ�ং শ্কািগুদলা শ্িশত�াচক পরী�ত্ডি। শিক্ষােশী যুশতির শ্খলা শ্খলার মাধ্দম শিদির মতামতদক 
যুশতি শেদি প্রশতশষ্ত করার েক্ষতা অি্ডি করদ� এ�ং েক্ষীি এশিিার শ্েিগুদলার পশর�ত্ডি অনুসন্াি করএ 

শ্যৌশতিক ভাদ� উপস্াপি করদ�। 

অশভজ্তা চক্র – ১ 

1. �াস্ত� অশভজ্তা 2. প্রশতিলিমূলক 
     পয ্ডদ�ক্ষি

4. সশক্রি অংিগ্হি 3. শ�মূত্ড রারিািি

শিক্ষােশী েলীিভাদ� েশক্ষি এশিিার 
শ্যদকাদিা একটি শ্েদির প্রযুশতির 
পশর�ত্ডি সম্পদক্ড তথ্য অনুসন্াি কদর  
একটি েশক্ষি এিীি শ্মলার আদিািি 
   করদ�। শ্মলার পয ্ডদ�ক্ষদির উপর 
     শভশত্ কদর একটি ত�শচত্রযি িািশর 
         শলখদত এ�ং এর মাধ্দম 
             একটি আচিশলক ত�শচত্রযিপত্র 
                      অি্ডি করদ�। 

শিক্ষােশী তাদের �াস্ত� 

অশভজ্তার উপর শভশত্ 

কদর শিদির এ�ং 100 

�ের আদগর একিি 

মানুদরর মদধ্ পাে ্ডকযি 

খু ুঁদি শ্�র করদ�। 

শিক্ষােশী প্রযুশতির 

পশরত্ডিগুদলার ইশত�াচক 

এ�ং শ্িশত�াচক শেক 

অনুসন্াি করদ�। 

শিক্ষােশী প্রযুশতির 

পশরত্ডদির পদক্ষ এ�ং 

শ�পদক্ষ শিদির মতামত 

প্রশতশষ্ত করদত একটি 

যুশতির শ্খলা শ্খলদ�, এর 

মাধ্দম তারা মতামদতর 

  ত�শচত্রযি চচ ্ডা করদ�। 
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 প্রেম শ্সিি 

রাপ �াস্ত� অশভজ্তা                 

কাি ত�শচত্রযিপদত্রর উদদেযে ও প্রশক্রিা �ি ্ডিা, মািশচদত্র শ্েি অনুসন্াি, শিদির ও ১০০ �ের আদগর 
মানুদরর অ�ি� আঁকা

উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী �ই

কাি- ১ :  ত�শচত্রযিপদত্রর উদদেযে ও প্রশক্রিা �ি ্ডিা– ১০  শমশিট 
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের সদঙ্গ ত�শচত্রযিপত্র কী এ�ং কীভাদ� তারা ত�শচত্রযিপত্র অি্ডি করদ� তা আদলাচিা 

করদত পাদরি। 
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের অনুপ্রাশিত করদ�ি কারি তারা একটি ত�শচত্রযিপত্র অি্ডি করদত যাদচ্ছ। 

কাি- ২ : মািশচদত্র শ্েি শচশনিত– ১০ শমশিট 
- শিক্ষােশী �ইদি েশক্ষি এশিিার একটি মািশচত্র আদে, শিক্ষক শিক্ষােশীদের ওই মািশচদত্র শ্কািটি 

শ্কাি শ্েি তা শচশনিত করদত �লদ�ি। 
- শচশনিত হদি শ্গদল শিক্ষক �ই শ্েশখদি শমশলদি শ্িদ�ি এ�ং শিশচিত করদ�ি শ্য স�াই ঠিকমত 

শচশনিত করদত পারল শক িা।
- শিক্ষক শিক্ষােশীদের অনুপ্রাশিত করদ�ি শ্য ‘এই শ্েিগুদলা সম্পদক্ড আমরা িতুি অদিক তথ্য শ্�র 

করার শ্চটিা কর� শ্যগুদলার মাধ্দম আমরা একটি েশক্ষি এিীি শ্মলার আদিািি কর�।’
কাি- ৩ : �াংলাদেি শিদি ভা�িা– ১০ শমশিট  

- শিক্ষক শিক্ষােশীরা ১০ �ের পর �াংলাদেিদক শ্কমি শ্েখদত চাি তা এক লাইদি শলখদত �লদ�ি। 
- শ্লখার পর কদিকিদির (৫/৬ িি) শ্লখা পদড় শ্িািাদত �লদ�ি। 
- ঐ �দক্সর শিদচর শ্লখাটা শিক্ষােশীরা পদড় তারা কী বুিল, তা শ্িািাদত �লদত পাদরি। 

কাি- ৪ : শিদির এ�ং ১০০ �ের আদগর মানুদরর অ�ি� আঁকা– ৫ শমশিট
- শিক্ষােশী দুটি ঘদর শ্পশসিল ব্�হার কদর দুটি অ�ি� আঁকদ�।
- অ�ি� অদিক শিখুত হদত হদ� িা, শিক্ষােশী শিদির ইচ্ছামত আঁকদত পাদর। 

কাি- ৫ : �াশড়র কাি �ি ্ডিা– ৫ শমশিট 
- শিক্ষােশীর আঁকা অ�িদ�র শিদচ তারা শিদির এ�ং ১০০ �ের আদগর একিি মানুদরর মদধ্ 

পাে ্ডকযিগুদলা �াশড় শ্েদক শলদখ শিদি আসদ�।
- শিক্ষক বুশিদি �লদ�ি পাে ্ডকযিগুদলাদত শ্যি আচরদির এ�ং শচতোভা�িার পশর�ত্ডিগুদলাদক শ্�শি 

গুরুত্ব শ্েি।

শদ্তীি শ্সিি 
 
রাপ প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি   

কাি সামাশিক ও সাংস্কৃশতক পশর�ত্ডি সম্পদক্ড িািা, পশর�ত্ডদির ইশত�াচক ও শ্িশত�াচক শেক 
অনুসন্াি, �াশড়র কাি

উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী �ই
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কাি- ১ : সামাশিক ও সাংস্কৃশতক পশর�ত্ডি সম্পদক্ড িািা– ১০ শমশিট 

- শিক্ষােশী �ইদির উদলেশখত কিদটন্টগুদলা শিক্ষক পদড় শ্িািাদ�ি। 

- শ্পািাদকর পশর�ত্ডদির উোহরি আদলাচিা করার পর শিক্ষক শিক্ষােশীদের কাদে আর দুই-একটি 

উোহরি িািদত চাইদত পাদরি। 

কাি- ২ : পশর�ত্ডি পয ্ডাদলাচিা– ২৫ শমশিট  

- শিক্ষােশী �ইদি সারশি ৯.১ এ শকছু পশর�ত্ডি উদলেখ আদে। ঐ পশর�ত্ডিগুদলা শ্কািটি ইশত�াচক  এ�ং 

শ্কািটি শ্িশত�াচক �দল শিক্ষােশী মদি কদর শ্স অনুযািী তারা টিক �া ক্রস শ্েদ�।

- শিক্ষক শিক্ষােশীদের সারশিটি কীভাদ� পূরি করদ� তা বুশিদি �লদ�ি। 

- উদলেশখত উোহরিগুদলার উপর মতামত শ্েওিা শ্ির হদল শিক্ষােশী খাশল ঘদর আরও শকছু উোহরি 

শলদখ শিদির মতামত শ্েদ�।  

- এটি একক কাি। 

কাি- ৩ : �াশড়র কাি �ি ্ডিা– ৫ শমশিট 

- �াশড়র কাি দুটি। 

- (১)  ৯.১ সারশিদত শিক্ষােশী তাদের পশর�াদরর প্র�ীি সেদস্র মতামত শ্িদ�। 

- (২) শিক্ষােশী অশভভা�দকর সদঙ্গ আদলাচিা কদর অশভভা�দকর ১৩/১৪ �ের �িস োকাকালীি 

তাদের িী�িব্�স্া এ�ং শিক্ষােশীর শিদির িী�িব্�স্ার মদধ্ পাে ্ডকযি শ্�র করদ�। পাে ্ডকযিগুদলা 

প্রযুশতির সাদে সম্পশক্ডত শক িা শ্সটিও পয ্ডাদলাচিা করদ�। 

- এটি একক কাি 

র্তীি শ্সিি
রাপ শ�মূত্ড রারিািি
কাি মতামদতর পাে ্ডকযি শিদি আদলাচিা, যুশতির শ্খলা, েল গঠি ও করিীি শির ্ডারি

উপকরি সারারি শ্রেশি উপকরি, শিক্ষােশী �ই 

কাি- 1 : যুশতির শ্খলার শিিম �ি ্ডিা– ৫ শমশিট

- শিক্ষােশী �ইদি যুশতির শ্খলার শিিম �ি ্ডিা করা আদে, শিক্ষক এক�ার তা পদড় শ্িািাদত পাদরি

- শিক্ষক শিিম অনুযািী শিক্ষােশীদের বুশিদি �লদত পাদরি শ্ক শ্কাি েদল।  
কাি- ২ : ব্শতিগত আক্রমি শ্েদক শ�রত োকা– ১০ শমশিট

- ‘যুশতির শ্খলা শুরু করার আদগ একটি শ�রি শ্িদি রাখা ভাদলা’ এই অংিটি শিক্ষক পদড় শ্িািাদ�ি। 
- শিক্ষােশী এর শ্েদক কী বুিদত পারল তা িািদত চাইদত পাদরি। 

- ইন্টারদিদট ঘৃিা েড়াদিা শ্কি সহি তা শিক্ষােশীদক �ি ্ডিা করদত �লদত পাদরি। 

কাি- ৩ :  যুশতির শ্খলা– ২০ শমশিট

- শিক্ষক ৯.১ িং সারশি শ্েদক একটি কদর টশপক �লদত পাদরি, শিক্ষােশী পক্ষ েল ও শ�পক্ষ েল 
অনুযািী একিি একিি কদর শিদিদের মতামত শ্েদ�।

শিখি অশভজ্তা- 9 : আচিশলক ত�শচত্রযিপত্র
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- শ্কাদিা টশপক যশে শিক্ষােশীরা মিাোর মদি কদর এ�ং স�াই মতামত শেদত োদক, তাহদল শিক্ষক 
তাদের িা োশমদি তাদের যুশতি তক্ড চাশলদি শিদত সহািতা করদ�ি। 

- শ্রেশিকদক্ষর স�ার অংিগ্হি শিশচিত করার শ্চটিা করদ�ি। 
- এর মাধ্দম শিক্ষােশীদের মদধ্ শ�তক্ড করার েক্ষতা গদড় উঠদ�। তাই শিক্ষক শিক্ষােশীদের উৎসাশহত 

করদ�ি। 
- প্রশতটি যুশতির পদর হাত তাশল �া অন্যন্য িারীশরক ভশঙ্গর মাধ্দম শিক্ষক শিক্ষােশীদের শ্খলার মদধ্ 

মদিাশিদ�ি করদত উৎসাশহত করদ�ি। 

কাি- ৪ : েল গঠি ও করিীি শির ্ডারি– ৫ শমশিট 
- শিক্ষক শ্মাট সাতটি েল ততশর কদর শ্েদ�ি। 
- শিক্ষক লক্ষ রাখদ�ি প্রশতটি েদল শ্যি সকল ররদির সক্ষমতার শিক্ষােশী োদক।  
- েল গঠি কদর প্রশতটি েলদক লটাশরর মাধ্দম একটি শ্েি শির ্ডারি কদর শ্েদ�ি। 
- পর�তশী কাি কী হদ� তা �ি ্ডিা করদ�ি। 
- শিক্ষােশী শ্কাি শ্কাি উৎস শ্েদক তথ্য সংগ্হ করদ� তা বুশিদি �লদত পাদরি।
- প্রদিািদি শিক্ষােশীদের পর�তশী শ্সিদির শিদে ্ডিিা আিদকই পদড় শ্িািাদত পাদরি। 

৪ে ্ড শ্সিি
রাপ সশক্রি পরীক্ষি

কাি তথ্য অনুসন্াি 
উপকরি �ই, পশত্রকা, ইন্টারদিট, কশম্পউটার, স্াট ্ড শ্িাি 

কাি- ১ : তথ্য অনুসন্াি
- শিক্ষক শিক্ষােশী েলদক তথ্য অনুসন্াি করদত সহািতা করদ�ি। 
- শিক্ষােশী শ্যি শ�শক্ষপ্ত তথ্য িা শেদি ঐ শ্েদির প্রযুশতি পশর�ত্ডি শিদি উদলেখদযাগ্য শ্কাদিা ঘটিা 

�া শ্কইস স্াশি (দুটি �া তার অশরক) তুদল রদর এ�ং শ্স অনুযািী তাদের উপস্াপিা সািাি শ্সটি 

শিক্ষক বুশিদি �লদ�ি। 

কাি- ২ : শ্মলার আদিািি পশরকল্পিা
- আগামী শ্সিদি শ্মলাটি আদিািি হদ�, তাই তাশরখ, স্াি ইতযিাশে শির ্ডারি করদত হদ�।
- শিক্ষােশীদের মদধ্ কাি ভাগ কদর শেদত পাদরি। 
- শ্কাি েল কীভাদ� তাদের উপস্াপিা সািাদত চাি শিক্ষক তা িািদত চাইদত পাদরি। 
- শ্মলাি শিক্ষােশীদের অন্যান্য েদলর উপস্াপিা শ্েদখ িাদিশরদত শলখদত হদ�, তাই কাগি শেদি একটি 

িাদিশর �াশিদি শ্িাট শ্লখার শিদে ্ডিিা শেদত পাদরি। 

৫ম শ্সিি 
রাপ সশক্রি পরীক্ষি 
কাি শ্মলার আদিািি– উপস্াপিা, িাদিশর শ্লখা
উপকরি শ্মলার আদিািি ও ররি অনুযািী প্রদিািিীি উপকরি 
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কাি- 1 : শ্মলাি উপস্াপি ও িাদিশর শ্লখা– পুদরা শ্মলার সমি জুদড়

- শ্মলাি েদলর সেস্রা কীভাদ� সমি ভাগ কদর শিদিদের স্দল োকদ� আ�ার অন্যদের স্লও ঘুদর 

শ্েখদ� তা শিক্ষক শিক্ষােশীদের বুশিদি �লদ�ি। 

- শিক্ষােশী অন্যান্য েদলর উপস্াপিা শ্েদখ এ�ং শিদির েদলর উপস্াপিা শ্েদক শিদিদের পয ্ডাদলাচিা 

একটি িাদিশরদত শলখদ�। 

শিক্ষদকর কাি– 
- শিক্ষক পুদরা সমি প্রশতটি শিক্ষােশীদক পয ্ডদ�ক্ষি করদ�ি। 

- শিক্ষােশী কত তাশরখ তাদের িাদিশর এ�ং �ইটি  শিক্ষদকর কাদে িমা শ্েদ� এ�ং কত তাশরখ শ্সগুদলা 

শ্িরত শ্িদ� তা  শিদে ্ডিিা শেদি শ্েদ�ি। 

- শিদচর েক অনুযািী �ই এ�ং িাদিশরটি মূযোিি কদর, প্ররাি শিক্ষদকর কাদে স্বাক্ষদরর িন্য িমা 

শ্েদ�ি। 

- প্ররাি শিক্ষদকর স্বাক্ষর হদি শ্গদল শিক্ষােশীদক �ই শ্িরত শ্েদ�ি এ�ং শিক্ষােশী তাদের ত�শচত্রযিপত্রটি 

শ্কদট সংরক্ষি করদ�।

মূযোিি

শিক্ষােশীর িাম : 

ক্রম শ�রি শ্যাগ্যতা অি্ডি 
কদরদে

আংশিক শ্যাগ্যতা 
অি্ডি কদরদে

আরও উন্নশত 
প্রদিািি

মতেব্

১. শিক্ষােশী প্রযুশতির 
পশর�ত্ডিগুদলা (সারশি ৯.১) 
শচশনিত কদর শ্সখাদি শিদির 
মতামত এ�ং পশর�াদরর 
প্র�ীি সেদস্র মতামত 
উপস্াপি করদত পারদ�। 

শিক্ষােশী 
খাশলঘদরর িন্য 
৬টি পশর�ত্ডি 
উদলেখ কদর  
শ্সখাদি শিদির 
এ�ং পশর�াদরর 
সেস্দের 
মতামত উপস্াপি 
কদরদে।

শিক্ষােশী খাশলঘদরর 
িন্য ৩টি পশর�ত্ডি 
উদলেখ কদর  শ্সখাদি 
শিদির এ�ং 
পশর�াদরর সেস্দের 
মতামত উপস্াপি 
কদরদে।

শিক্ষােশী শ্কাদিা 
পশর�ত্ডি 
শচশনিত করদত 
পাদরশি। 

২. যুশতির শ্খলাি শিক্ষােশী 
শিদির মতামদতর পদক্ষ 
যুশতি এ�ং তদথ্যর মাধ্দম 
শিদির মতামত প্রশতশষ্ত 
করার পািাপাশি অদন্যর 
মতামতদক রেধিা করদ�। 

শিক্ষােশী শিদির 
মতামদতর পদক্ষ 
উপযুতি তথ্য ও 
যুশতি উপস্াপি 
কদরদে এ�ং 
অন্যার মতামতদক 
সম্মাি কদরদে।

শিক্ষােশী শিদির 
মতামদতর পদক্ষ 
তথ্য ও যুশতি 
উপস্াপি কদরদে 
শকন্তু অদন্যর 
মতামতদক গ্হি 
করার শ্ক্ষদত্র সদচটি 
শেল িা। 

শিক্ষােশী 
যুশতির শ্খলাি 
সশক্রিভাদ� 
অংিগ্হি 
কদরশি। 

শিখি অশভজ্তা- 9 : আচিশলক ত�শচত্রযিপত্র
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মূযোিি শ্স্কল

শ্ির কো 
শিখি অশভজ্তাটি সিলভাদ� সম্পােি করার িন্য আপিাদক রন্য�াে! এ পয ্ডাদি শিদচর মূযোিি েকটি পূরি 

করার মাধ্দম আপশি আপিার অশভজ্তা শ্েদক িতুি শকছু শচতো করদত পাদরি।

অশভজ্তা চদক্রর রাপ শ্কাি অশভজ্তা �া কািগুদলা 

ভাদলাভাদ� করদত শ্পদরশে। 

ভশ�ষ্যদত শ্কাি অশভজ্তা �া 

কািগুদলা শভন্নভাদ� করদত চাই। 

�াস্ত� অশভজ্তা 

প্রশতিলিমূলক পয ্ডদ�ক্ষি 

শ�মূত্ড রারিািি 

সশক্রি পরীক্ষি 


