
 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা মবভাগ   

মশক্ষা মন্ত্রণালয় 

 
 

মশখন কার্ যক্রদম আইমসটির ব্যবহার 

ইন-হাউজ টিচাস য ট্রেমনাং 

 

প্রমশক্ষণ ম্যানুয়াল 

 
 

 

 

আইমসটি’র মাধ্যদম মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক স্তদর মশক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্ যায়) 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 



 

 

প্রকাশনায়   :  আইমসটি’র মাধ্যদম মাধ্যমমক ও উচ্চমাধ্যমমক স্তদর মশক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্ যায়) 

                  মাধ্যমমক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর বাাংলাদদি, ঢাকা  

                  ১৬, নবাব আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা ১০০০। 

 

 

 

প্রকাশকাল  :এমপ্রল, ২০১৯ 

 

 

গ্রন্হস্বত্ত্ব  :  আইমসটি’র মাধ্যদম মাধ্যমমক ও উচ্চমাধ্যমমক স্তদর মশক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্ যায়) 

              মাধ্যমমক ও উচ্চমশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

 

 

প্রচ্ছদ  : ট্রমা: জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী পমরচালক, আইমসটি প্রকল্প (২য় পর্ যায়) 

কদপাজ : ট্রমাোঃ কামরুজ্জামান (কামরুল), কমপউটার অপাদরটর, আইমসটি প্রকল্প (২য় পর্ যায়) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ট্রেমণ মশক্ষকদের জন্য মশখন কার্ যক্রদম আইমসটির ব্যবহার মবষয়ক  

ইন-হাউজ টিচাস য ট্রেমনাং 

 

 

প্রমশক্ষণ ম্যানুয়াল 

 

পমরমাজযন ও সপােনা পমরষে 
 

 প্রদেসর ট্রমাহাম্মে জামকর ট্রহাদসন 

ট্রেমনাং ম্যাদনজম্যান্ট ট্রেশামলষ্ট 

ড. ট্রমাহাম্মে জামকর ট্রহাদসন 

উপ-পমরচালক (প্রমশক্ষণ) 

ড. ট্রমা: আবদুছ ছামাে 

সহকারী পমরচালক 

ট্রমা: জাহাঙ্গীর আলম 

সহকারী পমরচালক 

 
 

সামব যক সহদর্ামগতায় 
 

প্রদেসর ড. ট্রমাোঃ আব্দুস সবুর খান 

প্রকল্প পমরচালক   

ট্রমাহাম্মে আবুল ট্রহাদসন 

 উপ-পমরচালক (প্রশাসন) 

ট্রমা: নওদসর আলী 

 সহকারী পমরচালক 

মীর ট্রমা: জামকর ট্রহাদসন  

সহকারী পমরচালক 

েমরো ইয়াসমমন 

 সহকারী পমরচালক 

ট্রমা: জামহদুল কমরম হাসান 

 সহকারী পমরচালক 

ট্রমাছা: ট্রহাসদন লমতো ট্রবগম 

 সহকারী পমরচালক 

 

 

 



 

 

প্রমশক্ষদণর রুটিন 

 

সময় দিবস-০১ দিবস-০২ দিবস-০৩ দিবস-০৪ দিবস-০৫ দিবস-০৬ 

০2:০০-

০2:১৫ 
রেদিস্ট্রেশন পূব যমেদনর পুনরাবৃমি (Recap) 

 
অমিদবশন ১ অমিদবশন ৪ অমিদবশন ৭ অমিদবশন ১০ অমিদবশন ১৩ অমিদবশন 

১৬ 

2:১৫-

03:30 

প্রদশক্ষণার্থী 

পদেদিদি 

প্রদশক্ষণ পদেদিদি  

কমপউটার 

পদেদিদি 

মদডম 

ইনস্টদলশন  

ইন্টারদনট 

E-mail  

দশক্ষক 

বািায়ন 

োবল শ্যূটিাং পাঠপমরকল্পনা 

প্রণয়ন 

পাঠপমরকল্পনা 

উপস্থাপন 

 
অমিদবশন 

২ 

অমিদবশন ৫ অমিদবশন ৮ অমিদবশন ১১ অমিদবশন ১৪ অমিদবশন ১৭ 

03:30-

০৪:30 

Folder ও File 

ততমর 

বাাংলা 

Unicode 

ব্যবহাে 

এমএস 

পাওয়ার পদয়ন্ট 

অনুশীলন  

মুক্তপাঠ পাঠপমরকল্পনা 

প্রণয়ন ও 

মবদবচূ মবষয়  

(মস্ট্রেল 

কনস্ট্রেন্ট 

প্রিশ শন) 

পাঠপমরকল্পনা 

প্রণয়ন 

পাঠপমরকল্পনা 

উপস্থাপন 

০৪:৩০-০৪:৪৫                                  রসাশ্যাল রনেওয়াদকশাং (দবেদি) 

 অমিদবশন ৩ অমিদবশন ৬ অমিদবশন ৯ অমিদবশন ১২ অমিদবশন ১৫ অমিদবশন ১৮ 

০4:45-

০6:00 

বাাংলা োইপ   

অনুশীলন 

এমএস 

পাওয়ার পদয়ন্ট 

অনুশীল 

দিদেও 

সাংগ্রহ 

স্লাইস্ট্রে 

দিদেও দিপ 

মদডল কদন্টন্ট 

পর্ যাদলাচনা 

পাঠপমরকল্পনা 

উপস্থাপন 

পাঠপমরকল্পনা 

উপস্থাপন 

 



 

 

সূমচপত্র 
 

দিবস অদিস্ট্রবশন দবষয়বস্তু পৃষ্ঠা 

প্রথম 

01 প্রকল্প পমরমচমত এবাং প্রমশক্ষণ মনদে যশনা   

02 
Folder ও File ততমর এবাং বাাংলা Unicode ব্যবহাে 

 

03 

মিতীয় 

০৪ মদডম ইনস্টদলশন, ইন্টারদনট ও   E-mail  

০৫ 
এম এস পাওয়ার পদয়ন্ট অনুশীলন 

 

০৬ 

তৃতীয় 

০৭ দশক্ষক বািায়ন     

০৮ মুক্তপাঠ  

০৯ দিদেও সাংগ্রহ  ও স্লাইস্ট্রে দিদেও দিপ সাংস্ট্র ািন  

চতুথ য 

১০ োবল শুটিাং  

১১ পাঠপমরকল্পনা প্রণয়ন  

১২ মদডল কদন্টন্ট পর্ যাদলাচনা  

পঞ্চম 

১৩ 
পাঠ পমরকল্পনা প্রণয়ন 

 

১৪ 

১৫ পাঠ পমরকল্পনা উপস্থাপন  

ষষ্ঠ 

১৬ 

পাঠ পমরকল্পনা উপস্থাপন 

 

১৭ 

১৮ 
 

  



 

 

 

উপকেণ:   কদিউোে (স্ট্রেস্কেপ/ল্যাপেপ), প্রস্ট্রিক্টে, আে শ রপপাে, কাগস্ট্রিে একটি খাদল বাক্স, মাকশাে রপন,  

              রহায়াইে রবাে শ, VIPP (Visualisation In Participatory Programmes) কাে শ ইিযাদি। 
 
 

  

সহায়িাকােীে প্রস্তুদি: 

 প্রকল্প পদেদিদি, প্রদশক্ষস্ট্রণে লক্ষয ও উস্ট্রেশ্য, প্রদশক্ষস্ট্রণে দনয়মাবদল, দবষস্ট্রয় দেদিোল 

রপ্রস্ট্রিস্ট্রন্টশন প্রস্তুি োখুন। 

 

কম শপদ্ধদি 

 

পব য ১ শুস্ট্রিচ্ছা দবদনময় ও প্রদশক্ষণার্থীগস্ট্রণে পদেদিদি           ১০ দমদনে 

 অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে সাস্ট্রর্থ শুস্ট্রিচ্ছা দবদনময় করুন এবাং এই প্রদশক্ষণ রকাস্ট্রস শ অাংশগ্রহণ কোে 

িন্য স্বাগি িানান।  

 দনস্ট্রিে পদেিয় ও অদিজ্ঞিা সাংস্ট্রক্ষস্ট্রপ ব্যক্ত করুন।  

 কী-লক ট্রকৌশদলর মাধ্যদম প্রদশক্ষনার্থীগস্ট্রণে পদেিয় এবাং ICT অদিজ্ঞিা উপস্থাপস্ট্রনে 

সুস্ট্র াগ কস্ট্রে দিন।   

 

পব শ  ২: প্রকল্প পদেদিদি         ০৫ দমদনে   

 প্রকস্ট্রল্পে লক্ষয ও উস্ট্রেশ্য এবাং প্রদশক্ষস্ট্রণে উস্ট্রেশ্য সাংস্ট্রক্ষস্ট্রপ  উপস্থাপন করুন।  

 প্রকস্ট্রল্পে কা শক্রম ও প্রদশক্ষস্ট্রণে দনয়মাবদল প্রদশক্ষণার্থীগণস্ট্রক বাদিস্ট্রি পস্ট্রি দনস্ট্রি বলস্ট্রবন। 

 আিেণদবদি রমস্ট্রন িলা প্রস্ট্রিযক প্রদশক্ষণার্থীে িন্য বাধ্যিামূলক- দবষয়টিে গুরুত্ত্ব িাদনস্ট্রয় দিন। 

  পব শ  ৪ :    কদিউোে পদেদিমত                                                                              ২০ দমদনে     

                                                      

 কদিউোস্ট্রেে দবদিন্ন অাংশ সিশস্ট্রক অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে অিীি অদিজ্ঞিা  ািাই করুন এবাং 

প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন দিেব্যাক দিন। 

 কদিউোস্ট্রেে Monitor, Key Board, Mouse, USB Drive ইিযাদিে কাি সিশস্ট্রক 

অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে  অদিজ্ঞিা িানুন এবাং প্রস্ট্রয়ািনীয় দিেব্যাক দিন। 

অমিদবশন: ০১ 

সময়: ০২:১৫-০৩:৩০ 

মবষয়বস্তু প্রকল্প পমরমচমত, প্রমশক্ষদণর উদেশ্য এবাং প্রমশক্ষদণর মনয়মাবমল 

মশখনেল প্রতূাশা করা র্াদে ট্রর্, এই অমিদবশন ট্রশদষ প্রমশক্ষণাথীগণ- 

 প্রকদল্পর উদেশ্য ব্যাখ্যা করদত পারদব;  

 প্রমশক্ষদণর উদেশ্য ও মনয়মাবমল ব্যাখ্যা করদত পারদব; 

 কদিউোস্ট্রেে মবমভন্ন অাংশ মচমিত কেস্ট্রি পােস্ট্রবন;    

 কদিউোে Open এবাং Shut down কেস্ট্রি পােস্ট্রবন; 

 মশক্ষায় ব্যবহৃি ICT উপকেণ মচমিত কেস্ট্রি পােস্ট্রবন।    



 

 

 কী-স্ট্রবাস্ট্রে শে দবস্ট্রশষ কস্ট্রয়কটি Key (Enter, Backspace, Spacebar, Control, Shift, Tab, 

Caps Lock, Windows key, Function Key - F5 etc.)-এে সাস্ট্রর্থ পদেিয় কদেস্ট্রয় দিন।  

 অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে মদধ্য ট্রথদক দু একজনদক ট্রডদক কাজটি কদর ট্রেখাদত বলুন ।  

 এবাে কদিউোে িালু কোে িন্য প্রস্ট্রয়ািনীয় পব শগুস্ট্রলা িাস্ট্রপ িাস্ট্রপ অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে রিদখস্ট্রয় 

দিন এবাং িাঁস্ট্রিেস্ট্রক অনুসেণ কেস্ট্রি বলুন।  

 কদিউোে িালু হওয়াে পে প্রস্ট্রিক্টস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম Desktop Environment-এে দবদিন্ন Icon ও 

Button পদেিয় কদেস্ট্রয় দিন। 

 এস্ট্রক্ষস্ট্রে রেস্কেপ, মাউস পস্ট্রয়ন্টাে, This PC, Documents আইকন, স্টাে শ বােন ইিযাদিে সাস্ট্রর্থ 

পদেিয় কদেস্ট্রয় দিন এবাং এগুস্ট্রলাে কাজ ব্যাখ্যা করুন। This PC ওস্ট্রপন কস্ট্রে রলাকাল ড্রাইি এবাং 

িাে দিিস্ট্রে রিাল্ডাে ও িাইল সাংেক্ষণ কো সিস্ট্রকশ িােণা দিন।  

 ICT উপকেণগুস্ট্রলা ইউএসদব ড্রাইস্ট্রিে মাধ্যস্ট্রম দকিাস্ট্রব ব্যবহাে কেস্ট্রি হস্ট্রব িা রিদখস্ট্রয় দিন। 

 এবাে কদিউোে বন্ধ কেস্ট্রি বলুন। মস্ট্রন োখস্ট্রবন িাঁো র ন সোসদে দবদ্যযৎ সাংস্ট্র াগ বন্ধ কস্ট্রে 

অর্থবা পাওয়াে বােস্ট্রন রপ্রস/িাপ দিস্ট্রয় কদিউোে বন্ধ না কস্ট্রে। কদিউোে বন্ধ কোে সঠিক 

দনয়ম িাস্ট্রপ িাস্ট্রপ রিদখস্ট্রয় দিন এবাং িাস্ট্রিে দনস্ট্রিস্ট্রিে অনুসেণ কেস্ট্রি বলুন। 

 অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক উপদর উদেমখত প্রদক্রয়াগুস্ট্রলা অনুসরন কদর দনস্ট্রিস্ট্রিে কদিউোে পুনোয় 

িালু ও বন্ধ কেস্ট্রি বলুন। 

 অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে কাজ প শস্ট্রবক্ষণ করুন ও প্রদয়াজদন সহায়িা দিন। 

 

পব শ ৫ : ব্রাউিাে আপস্ট্রেেকেণ                          ২০ দমদনে  

 প্রথদম আপমন মনদজ BTT Offline ওদপন কদর প্রদজক্টস্ট্রে ট্রেখান এবাং সকল অাংশগ্রহণকারীগণদক 

একইভাদব তা করদত বলুন।    

 োইলটি একটি ব্রাউজাদর ওদপন হদব। এবার অাংশগ্রহণকারীদেরদক মজজ্ঞাসা করুন ট্রর্ সকদলই 

মিদনর ডানমেদক উপদর একটি এবাং তার মনদচ একটি মভমডও মপ্রমভউ ট্রেখদত পারদছন মকনা। 

প্রদজক্টদর আপনার ট্রেখাদনা মিদনর সাদথ তুলনা করদত বলুন।  

 ট্রকাদনা অাংশগ্রহণকারী র্মে মভমডও মপ্রমভউও ট্রেখদত না পান, তদব তার ব্রাউজারটি আপদডট করদত 

হদব। প্রদয়াজদন পূদব যর অমিদবশদন প্রিত্ত আপদডদটড ব্রাউজার ইনস্টল কদর মনদত বলুন। র্াদের 

কমপউটাদর মভমডও মপ্রমভউ ট্রেখা র্াদব, তাদের ট্রক্ষদত্র ইনস্টদলশন প্রট্রয়াজন ট্রনই।   

 প্রদয়াজদন অাংশগ্রহণকারীগণ মভমডও মপ্রমভউ ট্রেখদত পারদছন মকনা তা পর্ যদবক্ষণ করুন এবাং  

প্রদয়াজদন ব্রাউজার ইনস্টল করদত সহায়তা করুন।  

 

 

 



 

 

পব শ ৬ : মুক্তপাঠ অিলাইন িাস শন ব্যবহাে ও অনুশীলন       ২০ দমদনে 

 অাংশগ্রহণকারীগণদক মুক্তপাঠ অেলাইন ট্রোল্ডাদর সাংরমক্ষত ‘How to Use BTT Offline pdf’    

োইলটি ওদপন করদত বলুন। 

 আপমন মনদজও এই োইলটি ওদপন কদর প্রদজক্টদর ট্রেখান। এখাদন বমণ যত মনদে যশনাগুদলা    

িারাবামহকভাদব কদর ট্রেখান এবাং অাংশগ্রহণকারীগণদকও আপনার সাদথ সাদথ করদত বলুন।  

 প্রদজক্টদর সূমচপত্র (কনদটন্ট মলস্ট) ট্রথদক মবমভন্ন ইউমনট ও সাব-ইউমনটগুদলা মিক কদর ট্রেখান এবাং 

অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রকও মিক কদর ট্রেখদত বলুন। এভাদব প্রমশক্ষণ ট্রকাদস যর ট্রকান মবষয়গুদলা ট্রকান 

ইউমনট/সাব-ইউমনদট আদছ তার িারণা মেন।  

 প্রদয়াজদন অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে মদধ্য ট্রথদক দু একজনদক ট্রডদক কাজটি কদর ট্রেখাদত বলুন । 

 প্রদজক্টদর একটি মভমডও ট্রে করা, পজ (Pause) করা, ম্যামিমাইজ ও মমমনমাইজ করা ট্রেমখদয় মেন 

এবাং তাদেরদক অনুরূপ অনুশীলন করদত বলুন। আপমন মনদজ পর্ যদবক্ষণ করুন সকট্রলই পারদছন 

মকনা; প্রদয়াজদন সহায়তা করুন।  

 প্রদজক্টদর মভমডও সাংমিষ্ট ‘পাঠ সহাময়কা’ ট্রথদক মিক কদর সাংযুক্ত মরমডাং ট্রটিট, ট্রলাচাট য ও 

ট্রপ্রদজদন্টশনগুদলা ট্রেমখদয় মেন এবাং তাদেরদক অনুরুপ অনুশীলন করদত বলুন। এদক্ষদত্র ব্রাউজাদরর 

‘ব্যাক ও েরওয়াড য’ বাটনগুদলা  ট্রেমখদয় মেন। উদেখ্য ট্রর্, পাঠ সহাময়কাগুদলাদত মিক 

কদর ট্রেখার পর পূদব যর ট্রপজ-এ ট্রর্দত চাইদল ব্রাউজাদরর ব্যাক বাটদন মিক করদত হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

অমিদবশন: ১ 

প্রকল্প পমরমচমত, প্রমশক্ষদণর উদেশ্য এবাং প্রমশক্ষদণর মনয়মাবমল 
 

 

১.১ প্রকল্প পমরমচমত 

 

প্রকদল্পর নাম : আইমসটি’র মাধ্যদম মাধ্যমমক ও উচ্চমাধ্যমমক স্তদর মশক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় 

পর্ যায়) 

বাস্তবায়নকামর 

সাংস্থা 

: মাধ্যমমক ও উচ্চমশক্ষা অমিেপ্তর 

প্রশাসমনক 

মন্ত্রণালয় 

: মশক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমমক ওউচ্চমশক্ষা মবভাগ 

প্রকল্প ট্রময়াে : জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০২০ 

প্রাক্কমলত ব্যয়: : ১৩৫৩০০.০০ লক্ষূ টাকা 

 

১.২ প্রকদল্পর লক্ষূ ও উদেশ্য 

 

 েক্ষ ও মবজ্ঞানমনস্ক মশক্ষকপুল ততমর করা; 

 আইমসটিমভমিক জ্ঞান মবকাদশর মাধ্যদম মশক্ষামবজ্ঞান এবাং তথ্য ও ট্রর্াগাদর্াগ প্রযুমক্তর সমন্বয় 

সািন করা 

 অাংমশজনদের জন্য মশক্ষা ট্রক্ষদত্র ট্রপ্ররণাোয়ী (Motivational Mechanism) িারার সূচনা করা 

 অমিগম্য ও ট্রটকসই ICT ব্যবহার মনমিত করার জন্য জাতীয় উন্নয়ন পমরকল্পনা সহায়ক পমরদবশ 

সৃমষ্ট করা 

 
        

 

১.৩   cÖwk¶‡Yi D‡Ïk¨ 

 AvBwmwU e¨env‡ii gva¨‡g †kÖwY Kvh©µg cwiPvjbvq wk¶KM‡Yi Ávb, `¶Zv Ges „̀wófw½i 

weKvk Kiv 

 wWwRUvj K‡›U›U ˆZwi Ges †kÖwY Kvh©µ‡g Zv e¨env‡i m¶g Kiv 

 †kÖwY Kvh©µ‡g B›Uvi‡bU, B‡gBj, mvgvwRK †hvMv‡hvM I‡qemvBU Ges wk¶K evZvqb 

e¨env‡i m¶g Kiv 

 wk¶v_x© †Kw› ª̀K cvVcwiKíbv cÖYqb I Zv cÖ‡qv‡M m¶g nIqv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

১.৪ প্রকস্ট্রল্পে কা শক্রম  

১.  ট্রেমণ কার্©ক্রদম আইমসটির ব্যবহার: মশক্ষক এবাং মশক্ষা কম যকতযা প্রমশক্ষণ 

 

ক্রম প্রশিক্ষণের নাম ও  মেয়াদ মমাট প্রশিক্ষোর্থী মমাট বরাদ্দ (লক্ষ্য 

টাকা) 

০১  শিক্ষক প্রশিক্ষে (ToT)                   ৬ শিন  ৩৬০ জন ৫৫.৬৮ 
০২  শরণেসাস স মকাস স (RToT-১)                     ৩ শিন  ৩৬০ জন ৩৩.৬০ 
০৩  শরণেসাস স মকাস স (RToT-২)                     ৩ শিন  ৩৬০ জন ৩৩.৬০ 
০৪  শিক্ষক প্রশিক্ষে (BTT)                          ১২ শিন  ৪৬,৩৪০ জন ১২৮৫৬.১৭ 
০৫  অগ্রসর শিক্ষক প্রশিক্ষে (ATT-১)              ৬ শিন  ২,১২০ জন ৩৬৯.৭৫ 
০৬  অগ্রসর শিক্ষক প্রশিক্ষে (ATT-২)              ৩০ শিন  ১,০৬০ জন ৭৮৪.৭৫ 
০৭  অগ্রসর শিক্ষক প্রশিক্ষে (ATT-৩)             ৩০ শিন  ১,০৬০ জন ৭৮৪.৭৫ 
০৮  প্রশিষ্ঠান প্রধান/ সহকাশর প্রধান শিক্ষ্ক প্রশিক্ষে (HIT)-             

৬শিন  
৬২,৬৮০ জন ৯৭১৮.৫০ 

০৯  কম সকিসা প্রশিক্ষে (TO                            ৬ শিন  ১,৪৪০ জন ২২৩.২০ 
১০  ববণিশিক প্রশিক্ষে (OT)                         ১৫ শিন ৭২০ জন ৭২০০.০০ 
১১  ইন-হাউজ টিচাস স মেশনিং (IHTT)                ৬ শিন  ৪,১০,০০০ জন ১০৯৪০.০০ 
১২  ই-ণেশনিং  ৪৬,৩৪০ জন ১০০.০০ 

মমাট:  ৫৭২৮৪০ জন ৪৩১০০.০০ 

 

 

২. হাড যওয়ূার ও সেটওয়ূার সাংক্রান্ত কার্ যক্রম 
 

 

 

ক্রম প্রশিষ্ঠান/িপ্তর  M. M. ক্লাসরুম/প্রশিক্ষে কক্ষ/অশিস কক্ষ  

(৩)  মাশিশমশিয়া মেশনিং রুম:  

 নাণয়ম/টিটিশস/এইচএসটিটিআই/শবএমটিটিআই  ২১ টি  ০৫ টি  ১০৫ টি  

(৪)  মাশিশমশিয়া কনিাণরন্স রুম:  

১.  শিআইইউ/ি. ও উ. িাখা মাউশি  ০২ টি  ০২ টি  ০৪ টি  

২.  আঞ্চশিক কার্ সািয়  ০৯ টি  ০১ টি  ০৯ টি  

৩.  মজিা শিক্ষা অশিস  ৬৪ টি  ০১ টি  ৬৪ টি  

৪.  উিণজিা মাধ্যশমক শিক্ষা অশিস  ৪৯০ টি  ০১ টি  ৪৯০ টি  

উিণমাট:  ৫৬৫ টি  -  ৫৬৭ টি  

সব সণমাট:  ৩১,৯২৬ টি   ৪৭,০১২ টি  

(৫)  সফটওয়যার  

১.  এন্টারপ্রাইজ শরণসাস স প্ল্যাশনিং (ইআরশি)  

২.  িক্ষিা শিশিক শরণিাটি সিং শসণেম (এসআরশস)  

৩.  অশিশরক্ত পঠন সােগ্রী (এসআরএে)  



 

 

৩. মাদিদমদেয়া/স্মাে শ িাসরুম/স্ট্রেদনাংরুম/কনিাস্ট্রেন্স রুম  

 

ক্রে আইটটে  M.M.  
ক্লাসরুম  

স্মাট স 

ক্লাসরুম  
M.M.  
ক্লাসরুম  

(Addi)  

M.M.  
 মেশনিং 

রুম  

M.M.  
কনিাণরন্স রুম  

০১.  ল্যাপটপ  ০১ টি  ০১ টি  ০১ টি  ০১ টি  -  

০২.  োশিশেশিয়া 

প্রটেক্টর  
০১ টি  ০১ টি  ০১ টি  ০১ টি  ০১ টি  

০৩.  ইন্টারটনট েটিে  ০১ টি  -  ০১ টি  ০১ টি  -  

০৪.  মেশরও শিকার  ০১ টি  -  ০১ টি  ০১ টি  ০১ টি  

০৫.  শপ্রন্টার  -  ০১ টি  -  -  -  

০৬.  স্ক্যানার  -  ০১ টি  -  -  -  

০৭.  োশিশেশিয়া 

ম ায়াইট মবাি স  
-  ০১ টি  -  -  -  

০৮.  সাউন্ড শসটেে  -  ০১ মসট  -  -  -  

০৯.  অপটিক ইন্টারটনট  -  ০১ টি  -  -  -  
 
 

  

৪. মস্ট্রনাস্ট্র াগ এবাং উেীপক উপািান 

১. ট্রমন্টমরাং এবাং মমনটমরাং  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কমমটির নাম  
সেস্য 

সাংখ্যা  

কমমটির 

সাংখ্যা  

প্রমত বছদর 

মমটিাং এর 

সাংখ্যা  

ট্রমাট মমটিাং 

এর সাংখ্যা (৪ 

বছদর)  

সব যদমাট 

বরাে  

ক) মসন্ট্রাল েশনটশরিং কশেটি (CMC)  ১০ ১ ৪  ১৬  ৩.১২  

খ) মসন্ট্রাল মেনটশরিং কশেটি (CMC) 

(েন্ত্রণালয় ১, োউশি ১, প্রকল্প ১  
টিটিশস ১৪, এইচএসটিটিআই ৫)  

৫  ২২ ৪  ৩৫২  ৩৮.৭২  

গ) মেলা েশনটশরিং কশেটি (DMC)  ৫  ৬৪  ৪  ১০২৪  ৭৩.৭৩  

ঘ) উপটেলা েশনটশরিং কশেটি (UMC)  ২  ৪৯০  ৪  ৭৮৪০  ২৫০.৮৮  

মোট     ৫৭৭  ১৬  ৯২৩২  ৩৬৬.৪৫  



 

 

২. ট্রমন্টমরাং এবাং মমনটমরাং:  
 

 মববরণ  
প্রমতষ্ঠান  

সাংখ্যা  
কম যকতযা  

৪ বছদর 

ভ্রমণ  
ট্রমাট ভ্রমণ  সন্মানীর হার  ট্রমাট বরাে  

ক) মেনটশরিং  
(েন্ত্রণালয়, োউশি, প্রকল্প 

কার্ যালয়, টিটিশস ১৪ টি এবিং 

এইচএসটিটিআই ৫টি)  

২২  ৫  ১৬  ১৭৬০  ১৫০০/-  ২৬.৪  

খ) মেলা েশনটশরিং  
(টেলা শিক্ষ্া কে যকিযা)  

৬৪  ৫  ১৬  ৫১২০  ১০০০/-  ৫১.২  

গ) উপটেলা েশনটশরিং  
(উপটেলা োধ্যশেক শিক্ষ্া 

কে যকিযা)  

৪৯০  ২  ১৬  ১৫৬৮০  ৮০০/-  ৭৮.৪  

                                                                                                     মোট:  ১৫৬.০  

 

 

 

৩. ওয়াকশশপ ও রসদমনাে 

ক্রম ওয়াকশশপ/দসমমনার নাম  সাংখ্যা  মেন  অাংশগ্রহনকারী  

০১  প্রকল্প ইনটসপিন কম সিািা (PIW)  ০১  ০১  ২০০ েন  

০২  আঞ্চশলক কম সিািা (ZW)  ০৯  ০১  ২০০ েন  

০৩  স্থানীয় কম সিািা (LW)  ২০  ০১  ১০০ েন  

০৪  প্রশিক্ষ্ণ েশিউল তিশর (TDW)  ০৩×০৩  ৬+৬+৩  ৫০ × ০৩  

০৫  ই-টেশনিং েশিউল তিশর (EDW)  ০৩  ৪+৪+২  ৫০ × ০৩  

 

 

 

 1.5 প্রমশক্ষণ পমরচালনায় ট্রভনুূ প্রিান এবাং প্রমশক্ষণ পমরচালনা কমমটির করণীয় 

 প্রমশক্ষণ পমরচালনা কমমটি মাস্টার ট্রেইনারগদনর মদধ্য র্থাসমদয় প্রমশক্ষণ িাশ বণ্টন করদবন 

এবাং র্থাসমদয় মাস্টার ট্রেইনারগদনর উপমস্থমত মনমিত করদবন। 

 প্রমতমেন অপরাি  ২.০০ টায় প্রমশক্ষণ শুরু হদব। 

 প্রমশক্ষক অবশ্যই ১:৪৫ মমমনদটর মদধ্য প্রমশক্ষণ কদক্ষ উপমস্থত থাকদবন এবাং প্রদয়াজনীয় 

পূব ©প্রস্তুমত ট্রশষ করদবন। 

 প্রমশক্ষণাথী©গন অবশ্যই ১.৫০ টার মদধ্য প্রমশক্ষণ কদক্ষ উপমস্থত হদবন। 

 ট্রকান প্রমশক্ষণাথী© ২.০০ টার পর প্রমশক্ষণ কদক্ষ উপমস্থত হদল প্রমশক্ষক তাদক প্রমশক্ষদনর শৃঙ্খলার 

মবষয়টি মদন কমরদয় মেদবন। তদব ২:৩০ টার পর প্রমশক্ষণ কদক্ষ প্রদবদশর অনুমমত ট্রেওয়া র্াদব 

না। 
 

 প্রমশক্ষণ পমরচালনা কমমটি মবরমতর সময় সঠিক ও কার্©করভাদব ব্যবহার করদত হদব। 



 

 

 প্রমশক্ষণ পমরচালনা কমমটি মান সম্মত খাদ্য সরবরাদহর ব্যবস্থা করদবন। 

 প্রমতমেন প্রমশক্ষণ কক্ষ পমরষ্কার করদত হদব। 

 প্রমশক্ষণকালীন মনরাপে পামন পাদনর ব্যবস্থা রাখদত হদব। 

 ওয়াশ রুদমর পমরস্কার পমরেন্নতা মনমিত করদত হদব।  

 মমহলা প্রমশক্ষণাথী©গদনর জন্য পৃথক ওয়াশ রুদমর ব্যবস্থা রাখদত হদব। 

 মমহলা প্রমশক্ষণাথী©গদনর জন্য নামাদর্র ব্যবস্থা রাখদত হদব। 

 প্রমশক্ষণ পমরচালনা কমমটি প্রমশক্ষণ কদক্ষ স্থামপত কমপউটার/ল্যাপটদপর মবদুূৎ এবাং ইটারদনট 

সুমবিা মনমিত করদবন। 

 
 

1.6 অমিদবশন পমরচালনার মনদে ©শনা 

 আইমসটি প্রমশক্ষণ একটি সম্পূণ © ব্যবহামরক প্রমশক্ষণ। তাই তামিক আদলাচনা র্থাসম্ভব পমরহার 

কদর প্রমশক্ষনাথী©গণদক হাদত কলদম কমপউটার ব্যবহাদর সদবা©চ্চ সময় ব্যবহাদরর সুদর্াগ মেদত 

হদব। প্রমশক্ষদকর ক্রমাগত বক্তৃতা অবশ্যই পমরহার করদত হদব।  

 প্রমশক্ষণ ম্যানুয়াল অনুসরণ কদর অমিদবশনসমূহ পমরচালনা করদত হদব।  

 প্রমতটি অমিদবশদনর জন্য বরােকৃত সমদয়র মদধ্য ওই অমিদবশন ট্রশষ করদত হদব।       

 অমিদবশদনর কাজ/কাজসমূহ িারাবামহকভাদব সপন্ন করদত হদব।  

 cÖwZwU Awa‡ek‡bi Rb¨ cÖ`Ë KvR cÖwk¶Yv_x©MY GKKfv‡e m¤úbœ Ki‡eb|  

 প্রমশক্ষYv_x©M‡bi আইমসটি স্বাক্ষরতা সবার সমান হদব না। তাই cÖwk¶Yv_x©M‡Yi c~e©Ávb I c~e© 

AwfÁZv e¨envi K‡i Awa‡ekb ïiy Ki‡Z n‡e|  

 cÖwk¶Yv_x©M‡Yi mwµq AskMÖn‡Yi wfwË‡Z Awa‡ekbmg~n cwiPvwjZ n‡e| 

 cÖwk¶K cvIqvi c‡qÈ Dc¯’vcbvq Awa‡ekb cwiPvjbv Ki‡eb|  

 cÖwk¶Y Kvh©µ‡g cÖwk¶K mnvqZvKvixi f~wgKv cvjb Ki‡eb|  

    cÖwk¶Y Kvh©µg mdjfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ wb¤œewY©Z wkLb †KŠkj e¨envi Kivi Rb¨ mycvwik 

Kiv nj| 

 

 cÖwk¶Yv_x©M‡Yi c~e©Ávb I c~e© AwfÁZvi e¨envi 

 cÖ‡kœvËi wfwËK Av‡jvPbv 

 Db¥y³ Av‡jvPbv 

 GKK KvR/†Rvovq KvR 

 Dc ’̄vcbv 

 

 

1.7 cÖwk¶Yv_x© AvPiYwewa 

 cÖwk¶‡Yi mKj Kvh©µ‡g AskMÖnY eva¨Zvg~jK| 

 cÖwk¶Y e¨vR cwiavb Kiv eva¨Zvg~jK| 

 Awa‡ek‡b mgqgZ(Acivý 2.00Uv)  Ges wbqwgZ (mKj Awa‡ekb) Dcw ’̄wZ eva¨Zvg~jK| 



 

 

 Awa‡ekb PjvKvjxb †kÖwY‡Z †gvevBj †dvb e¨envi Kiv hv‡e bv| 

 Awa‡ek‡b gvwR©Z †cvkvK cwiavb Ki‡Z n‡e| 

 cÖwZwU Awa‡ek‡b Dcw ’̄wZ †bqv n‡e| GKvwaK Awa‡ek‡bi ¯v̂¶i GKmv‡_ Kiv hv‡e bv| 

 cÖwk¶Y g¨byqvj, LvZv Ges Kjg Awa‡ekbKvjxb mv‡_ ivL‡Z n‡e| 

 cÖwk¶YKvjxb †Kvb QzwU †fvM Kiv hv‡e bv| 

 cÖwk¶Y AvPiYwewai cwicš’x wµqvK‡g© wjß n‡j KZ©„c¶ ewn¯‹vi Ki‡Z cvi‡eb| 

 অনুমতি তিয়ে কয়ে প্রয়েশ ো কে থেয়ক থের হদে হদব। 

 প্রতশেকয়ক সকল প্রদ াজদন সহয় াতিিা করয়ি হয়ে। 

 একজি কো েলার সমে অন্যরা চুপ কয়র োকা আবশ্যক। 

 অয়ন্যর মিাময়ির প্রতি শ্রদ্ধাশীল োকা প্রদ াজন। 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

কমপউটার হাড যওয়ূার/সেটওয়ূার পমরমচমত, কার্ যাবমল, ব্যবহার ও অনুশীলন 

 

কদিউোে কী? 



 

 

সািােণিাস্ট্রব বলা  ায় কদিউোে একটি গণনাকােী  ন্ত্র। অর্থ শাৎ আমাস্ট্রিে অদি রিনা কযালকুস্ট্রলেস্ট্রেে বৃহৎ 

সাংস্কেণ। কদিউোে একটি িটিল প্রযুদক্তে সমন্বস্ট্রয় গঠিি, অর্থি মানুস্ট্রষে রিয়া দনস্ট্রি শশ ছািা িলস্ট্রি পাস্ট্রে না।  

 

কদিউোে কীিাস্ট্রব কাি কস্ট্রে?  

 

 

 

 

কদিউোে দসস্ট্রস্টম- হাে শওয়যাে ও সিেওয়যাে 

 

বলা হস্ট্রয় র্থাস্ট্রক হাে শওয়যাে কদিউোস্ট্রেে ‘রিহ’ এবাং সিেওয়যাে কদিউোস্ট্রেে ‘প্রাণ’। কদিউোে িালনায় 

অপদেহা শ দবদিন্ন সিেওয়যাে ও হাে শওয়যাে ব্যবহাে সিস্ট্রকশ িােণা রিয়া হস্ট্রলা: 

সিেওয়যাে 

কদিউোে পদেিাদলি হয় ইস্ট্রলকেদনক সাংস্ট্রকস্ট্রিে মাধ্যস্ট্রম রপ্রদেি দনস্ট্রি শশ অনুসাস্ট্রে। দনস্ট্রি শশ রপ্রেস্ট্রণে িন্য 

কদিউোে দবজ্ঞানীো তিদে কস্ট্রেস্ট্রছন কদিউোে িাষা। এই িাষা ব্যবহাে কস্ট্রে সমস্যা সমািাস্ট্রনে িন্য র  

দনস্ট্রি শশমালা কদিউোেস্ট্রক রিয়া হয় িাস্ট্রক বস্ট্রল সিেওয়যাে, রপ্রাগ্রাম বা এদিস্ট্রকশন। র মন: Linux ও 

Windows দ্য’টি অপাস্ট্রেটিাং দসস্ট্রস্টম 

সিেওয়যাে; দবদিন্ন এদিস্ট্রকশন সিেওয়যাস্ট্রেে 

মস্ট্রধ্য আস্ট্রছ দহসাবেক্ষস্ট্রণে সিেওয়যাে 

Spreadsheet, Microsoft Excel প্রভৃদি; 

গ্রাদিক্স রপ্রাগ্রামসমূহ, র মন: িস্ট্রোশপ, ইন্টােস্ট্রনে 

ব্রাউিাে, ইস্ট্রমইল।  



 

 

হাে শওয়যাে 

কদিউোস্ট্রেে র সব উপকেণসমূহ ‘রিখা’ বা ‘িো’  ায় রসসব  ন্ত্রাাংশসমূহস্ট্রকই একস্ট্রে হাে শওয়যাে বস্ট্রল। 

কদিউোস্ট্রেে প্রিান হাে শওয়যােসমূস্ট্রহে মস্ট্রধ্য উস্ট্রেখস্ট্র াগ্য হস্ট্রলা: দসস্ট্রস্টম ইউদনে, দসদপইউ, মদনেে, দকস্ট্রবাে শ, 

মাউস, দপ্রন্টাে, স্কযানাে, দিকাে ইিযাদি। 

এসব হাে শওয়যাে সিস্ট্রকশ সাংদক্ষপ্ত পদেদিদি 

দনস্ট্রি রিয়া হস্ট্রলা:  

দসস্ট্রস্টম ইউদনে: দসস্ট্রস্টম ইউদনে বাস্ট্রক্সে 

মি রিখস্ট্রি র্ার মদধ্য র্থাস্ট্রক মািােস্ট্রবাে শ, 

দসদপইউ  া কদিউোস্ট্রেে মদিষ্ক দহস্ট্রসস্ট্রব 

কাি কস্ট্রে। এছািা দবদিন্ন রমস্ট্রমাদে 

দেিাইস, দবদিন্ন িেস্ট্রণে কাে শ (স্ট্র মন- 

দিদিএ/এদিদপ, সাউন্ড, রনেওয়াকশ) এবাং 

পাওয়াে সািাই ইউদনে ইিযাদি। 
 

 দসস্ট্রস্টম ইউদনস্ট্রে প্রিান লক্ষযণীয় দবষয় 

হস্ট্রলা এস্ট্রি র্থাস্ট্রক পাওয়াে বােন। 

পাওয়াে বােন অন    কস্ট্রে 

কদিউোে ওস্ট্রপন কেস্ট্রি হয়।  

 এস্ট্রি র্থাস্ট্রক দসদে/দেদিদে ROM। রকান দসদে বা দেদিদে িালাস্ট্রি হস্ট্রল দসদে/দেদিদে ROM-এর বােস্ট্রন    

 দিক কেস্ট্রল একটি রে ওস্ট্রপন হস্ট্রব। রসখাস্ট্রন দসদে/দেদিদে ঢুদকস্ট্রয় আবাে বােস্ট্রন দিক কেস্ট্রল 

রে বন্ধ হস্ট্রয়  াস্ট্রব এবাং স্বয়াংদক্রয়িাস্ট্রব িা িালু বা ওস্ট্রপন হস্ট্রব।  

দকস্ট্রবাে শ (Keyboard): দকস্ট্রবাে শ ব্যবহাে কস্ট্রে রকান েকুস্ট্রমন্ট োইপ কো  ায়। এছািা দবদিন্ন দনস্ট্রি শশ রিয়াে 

রক্ষস্ট্রেও এটি ব্যবহৃি হয়। বাাংলা োইপ কোে িন্য বাাংলা অক্ষে সম্বদলি দকস্ট্রবাে শ এবাং ‘অভ্র’ নামক দবনামূস্ট্রল্যে 

একটি সিেওয়যাে ব্যবহাে কো র স্ট্রি পাস্ট্রে। মকরবাস্ট্রে শে দবস্ট্রশষ কস্ট্রয়কটি Key আমাস্ট্রিে রবদশ ব্যবহাে কেস্ট্রি 

হয়। এগুস্ট্রলা হস্ট্রলা:  
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মাউস (Mouse): কদিউোস্ট্রে দবদিন্ন কাি কো বা দনস্ট্রি শশ  

রিয়াে িন্য মাউস ব্যবহাে কো হয়। মাউস্ট্রস সািােণি দ্য’টি 

রবািাম র্থাস্ট্রক। বাম ও োন রবািাম। বলাে সময় আমো রবদশ 

ব্যবহাে কদে Left button ও Right button কর্থাটি। এছািা 

রকান রকান মাউস্ট্রস স্ক্রল বােনও র্থাস্ট্রক। ল্যাপেস্ট্রপে সাস্ট্রর্থ একটি 

মাউসপ্যাে যুক্ত কোই র্থাস্ট্রক। িস্ট্রব কাস্ট্রিে সুদবিাস্ট্রর্থ শ ল্যাপেস্ট্রপে 

সাস্ট্রর্থ আলািা মাউস ব্যবহাে কো র স্ট্রি পাস্ট্রে।  

 

 

 

 

 

(Monitor): টিদিে মি রিখস্ট্রি র   ন্ত্রাাংশ কদিউোস্ট্রেে মদনেে 

 াবিীয় কািস্ট্রক ব্যবহােকােীে দনকে দৃশ্যমান কস্ট্রে িাস্ট্রক বস্ট্রল মদনেে। রেস্কেপ কদিউোস্ট্রেে মদনেস্ট্রে একটি 

পাওয়াে বােন এবাং রমনু বােন র্থাস্ট্রক। ল্যাপেস্ট্রপে মদনেে বা দেসস্ট্রি ল্যাপেস্ট্রপে সাস্ট্রর্থই ঢাকনাে মি একে 

র্থাস্ট্রক। 

 

মস্ট্রেম (Modem): রেদলস্ট্রিান লাইন, কযাবল বা ওয়যােস্ট্রলস দ্বাো 

ইন্টােস্ট্রনস্ট্রেে সাস্ট্রর্থ সাংস্ট্র াগ কস্ট্রে িথ্য আিান প্রিাস্ট্রনে িন্য র  

দেিাইসটি ব্যবহাে কো হয় িা হস্ট্রলা মস্ট্রেম। বিশমাস্ট্রন সহস্ট্রি 

বহনস্ট্র াগ্য ও ব্যবহােস্ট্র াগ্য USB মস্ট্রেম এবাং Dongle বািাস্ট্রে 

পাওয়া  ায়। এই USB Modem এবাং Dongle মেদয় মবমভন্ন 

ট্রমাবাইল অপাদরটর ট্রকাপামনর ইন্টারদনট সাংদর্াগ ট্রনয়া র্ায়। এখন 

আে রেদলস্ট্রিান লাইস্ট্রনে মস্ট্রেস্ট্রমে ব্যবহাে নাই বলস্ট্রলই িস্ট্রল। এে পদেবস্ট্রিশ িাইবাে অপটিকস ব্রেব্যান্ড 

কাস্ট্রনকশন বহুলিাস্ট্রব ব্যবহৃি হস্ট্রচ্ছ,  া োউোস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম দেদেদবউে হয়। 

 

োউোে (Router): রাউটার একটি কমপউটার ট্রনটওয়ামকযাং মডভাইস, র্া মবমভন্ন ট্রনটওয়দকযর মধ্য মেদয় ডাটা 

প্যাদকট তার গন্তদব্য ট্রকান পদথ র্াদব, তা মনি যারণ কদর। এই প্রমক্রয়াদক রাউটিাং বদল। এক ট্রনটওয়াকযদক অন্য 

ট্রনটওয়াকয-এর সাদথ যুক্ত করা এবাং ডাটা প্যাদকট ট্রনটওয়াকয ট্রথদক 

অন্য ট্রনটওয়াকয এ রাউট করার কাদজ ব্যবহৃত মডভাইস ট্রক বলা হয় 

রাউটার। রাউটার ব্রডকাস্ট ট্রডাদমইনদক সীমমত কদর, ব্রডকাস্ট মেল্টার 

করদত পাদর, মভন্ন আমকযদটকচার ও মমমডয়া ট্রনটওয়াকযদক যুক্ত করদত 

পাদর। LAN এবাং WAN উভয় পমরদবদশই ব্যবহার করা র্ায়।  

রাউটার/router আমাদের তেনমিন জীবদনর খুবই গুরুত্বপূণ য একটি 

অাংশ। অমেস, বাসা মকাংবা প্রমতষ্ঠাদন ইন্টারদনট ব্রডব্যান্ড কাদনকশন 

মনদয় রাউটাদরর সাহাদে কমপউটার, ল্যাপটপ, স্মাট যদোন, স্মাট য টিমভ, 

ট্রনাটপ্যাড ইতূামে WiFi সুমবিা সম্বমলত মডভাইদস ইন্টারদনট একদসস করা র্ায়। রাউটাদরর কভাদরজ এমরয়ার 

মদধ্য এইসকল মডভাইদস ইন্টারদনট সাংদর্াগ পাওয়া সম্ভব। তদব রাউটার ব্যবহার মনমে যষ্ট ব্যবহারকারীদের মদধ্য 

সীমমত রাখদত Security Key মেদয় রাখা ভাদলা। 



 

 

Printer: কদিউোস্ট্রে প্রস্তুিকৃি রকান িথ্য বা েকুস্ট্রমন্ট দপ্রন্ট কোে রক্ষস্ট্রে র  দেিাইসটি ব্যবহাে কো হয় 

িা হস্ট্রলা দপ্রন্টাে। সািােণি দিন িেস্ট্রনে দপ্রন্টাে ব্যবহাে কো হয়, িা হস্ট্রলা: েে রমদেক্স, ইন্কস্ট্রিে ও রলিাে।  

 

ইউএসদব বা রপাস্ট্রে শবল দেিাইস (USB or Portable Device) 

এোস্ট্রক অস্ট্রনস্ট্রক রপন ড্রাইি বস্ট্রল। এক কদিউোে রর্থস্ট্রক রকান িাইল ইউএসদব ড্রাইস্ট্রি কদপ কস্ট্রে দনস্ট্রয় অন্য 

কদিউোস্ট্রে ওস্ট্রপন কো  ায়। অর্থ শাৎ কদিউোে রর্থস্ট্রক 

কদিউোস্ট্রে িথ্য আিান প্রিাস্ট্রনে রক্ষস্ট্রে ইউএসদব 

ড্রাইি বা রপন ড্রাইি একটি গুরুত্বপূণ শ সহায়ক।  

 

স্কযানাে (Scanner): হাস্ট্রি র্থাকা রকান ছদব বা 

েকুস্ট্রমন্টস্ট্রক কদিউোস্ট্রে দেদিোল িেম্যাস্ট্রে-এ 

সাংেক্ষণ কোে িন্য স্কযানাে ব্যবহৃি হয়। এই দেিাইসটি দবদিন্ন েকুস্ট্রমন্ট-এে দপ্রস্ট্রন্টে বা হাে শকদপে ছদব তুস্ট্রল 

রসটিস্ট্রক ইস্ট্রমি িাইল দহস্ট্রসস্ট্রব সাংেক্ষণ কস্ট্রে র্থাস্ট্রক।  

 

দিকাে (Speaker): র সব কনস্ট্রেন্ট-এ সাউন্ড আস্ট্রছ িা 

রশানাে িন্য দিকাে প্রস্ট্রয়ািন। দিদেও দিপ বা অদেও দিপ 

র মন: দশক্ষার্থীস্ট্রিে ইাংদলশ উচ্চােণ দশখাস্ট্রনা, োয়ালগ, দবদিন্ন 

সাউন্ডযুক্ত অযাদনস্ট্রমস্ট্রেে দিপ, সাংগীি প্রভৃদি রশানাস্ট্রনাে িন্য 

দিকাে ব্যবহাে কো হয়। প্রায় সকল ল্যাপেস্ট্রপে সাস্ট্রর্থ 

দিকাে দবি-ইন অর্থ শাৎ রসে কোই র্থাস্ট্রক। রেস্কেপ কদিউোস্ট্রেে রক্ষস্ট্রে 

এটি আলািা দকনস্ট্রি হয়।  

 

ইউদপএস (Uninterruptible Power Supply-UPS): 

দনেদবদচ্ছন্নিাস্ট্রব কদিউোস্ট্রে দবদ্যযৎ প্রবাহ সেবোহ কোে িন্য ইউদপএস 

ব্যবহৃি হয়। অস্ট্রনক সময় কদিউোস্ট্রে কাি কেস্ট্রি র্থাকা অবস্থায় দবদ্যযৎ 

িস্ট্রল র স্ট্রি পাস্ট্রে। ইউদপএস সাংযুক্ত না র্থাকস্ট্রল হঠাৎ কস্ট্রে কদিউোে বন্ধ 

হয় িস্ট্রল িলদি িাইলটি মুস্ট্রছ  ায়। এস্ট্রি অস্ট্রনক দবভ্রাদিস্ট্রি পিস্ট্রি হয়। 

ইউদপএস সাংযুক্ত ওস্ট্রপন কো িাইল রসি কস্ট্রে কদিউোে সঠিকিাস্ট্রব বন্ধ 

কোে সময় পাওয়া  ায়। এস্ট্রি কদিউোস্ট্রেে হাে শদেস্কসমূহ ক্ষদিে সম্মুখীন 

হয় না।   

ইন্কদজট মপ্রন্টার ডট ট্রমমেি মপ্রন্টার ট্রলজার মপ্রন্টার 



 

 

ওস্ট্রয়ব কযাস্ট্রমো (Web Camera): ওস্ট্রয়ব কযাস্ট্রমো দিস্ট্রয় সোসদে কদিউোস্ট্রে 

দিদেও বা ছদব িােণ কো  ায়। িরুন ইন্টােস্ট্রনস্ট্রে কাস্ট্রো সাস্ট্রর্থ িযাে কেস্ট্রছন বা কর্থা 

বলস্ট্রছন এস্ট্রক্ষস্ট্রে ওস্ট্রয়ব কযাস্ট্রমো র্থাকস্ট্রল সোসদে পেিস্ট্রেে দিদেও দিে রিখস্ট্রি 

পাস্ট্রেন। বিশমাস্ট্রন বািাস্ট্রে প্রাপ্ত প্রায় সকল ল্যাপেস্ট্রপে সাস্ট্রর্থই ওস্ট্রয়ব কযাস্ট্রমো সাংযুক্ত 

র্থাস্ট্রক। রেস্কেপ কদিউোস্ট্রেে রক্ষস্ট্রে আলািা ওস্ট্রয়ব কযাস্ট্রমো দকস্ট্রন দনস্ট্রি হয়।  

 

এিক্ষণ কদিউোস্ট্রেে দসস্ট্রস্টম ইউদনে (System Unit), মদনেে (Monitor), কীস্ট্রবাে শ (Key Board), 

মাউস (Mouse), দসদে/দেদিদে-েম (CD/DVD-ROM), ইউএসদব ড্রাইি (USB Drive), ইউদপএস 

(UPS)-ইিযাদিে ব্যবহাে সাংস্ট্রক্ষস্ট্রপ বণ শনা কো হস্ট্রলা।  

এবাে কদিউোে সঠিক দনয়স্ট্রম ওস্ট্রপন কোে দনয়ম উস্ট্রেখ কো হস্ট্রলা: 

 

কদিউোে সঠিক দনয়স্ট্রম ওস্ট্রপন কোে দনয়ম 

1. প্রর্থস্ট্রম রিস্ট্রখ দনন পাওয়াে আউেস্ট্রলে অন কো আস্ট্রছ দক না?  
 

2. অন র্থাকস্ট্রল ইউদপএস ব্যবহােকােীগণ ইউদপএস্ট্রসে পাওয়াে বােন রপ্রস 

করুন।  

 

 

 

 

PC-র দসস্ট্রস্টম ইউদনে-এে 3. িােপে ট্রডস্কটপ 

পাওয়াে বােন রপ্রস কস্ট্রে দকছুক্ষণ অস্ট্রপক্ষা করুন এবাং ল্যাপেস্ট্রপে রিাল্ড 

দেসস্ট্রি পাে শ উপস্ট্রে তুস্ট্রল পাওয়াে বােন রপ্রস করুন। কদিউোে 

সয়াংদক্রয়িাস্ট্রব িালু হস্ট্রব এবাং  

4. Windwos 10 অপাদরটিাং মসদস্টদম প্রদবদশর জন্য পাসওয়াড য চাইদব 

(র্মে ট্রেয়া থাদক)। সঠিকভাদব পাসওয়াড য মেদয় এন্টার ট্রপ্রস করদল 

Windows 10-এর রেস্কেপ এনিায়েনস্ট্রমন্ট আসস্ট্রব।  

 

কদিউোে সঠিক দনয়স্ট্রম বন্ধ কোে দনয়ম 

1. ওস্ট্রপন কো সমি apps বন্ধ করুন।  

2. রেস্কেপ এনিায়েনস্ট্রমস্ট্রন্টে দিস্ট্রে দনস্ট্রি শদশি বাম রকানায় দনস্ট্রি Start বােস্ট্রন দিক করুন।  

3. Sleep, Shut down এবাং Restart অপশন আসস্ট্রব। 

4. কাজ করদত করদত ট্রকাথায় র্াদবন, মেদর এদস 

আবার ট্রর্ অবস্থায় আদছ ট্রস অবস্থায়ই কাজ করদত 

চাইল Sleep 

5. প্রদয়াজদন মরস্টাট য করদত চাইদল Restart মেন। 

6. কমপউটার বন্ধ করদত চাইদল Shut down 

অপশস্ট্রন দিক করুন। 

7. ইস্ট্রলকদেক পাওয়াে সুইি অি কস্ট্রে দিন। 

পাওয়াে 

বােন 



 

 

কমপউটার অপাদরটিাং মসদস্টম ও উইদন্ডাজ 10 

আমরা অপাস্ট্রেটিাং দসস্ট্রস্টম সিস্ট্রকশ সামান্য অবগি হস্ট্রয়দছ। ‘উইদন্ডাজ’ এমনই একটি অপাস্ট্রেটিাং দসস্ট্রস্টম। 

বিশমাস্ট্রন উইদন্ডাজ অপাস্ট্রেটিাং দসস্ট্রস্টম-এে 10 িাস শন ব্যাপকিাস্ট্রব ব্যবহৃি হস্ট্রচ্ছ। এখন উইদন্ডাজ 10-এে 

কদিপয় দিিাে সিস্ট্রকশ িানস্ট্রবা। দনস্ট্রি উইদন্ডাজ ১০-এে রেস্কেপ’ে একটি ছদব’ে (Snapshot) সাহাস্ট্রে 

আইকনগুস্ট্রলাে পদেদিদি উস্ট্রেখ কো হস্ট্রলা। 

 

কদিউোে উইস্ট্রন্ডা পদেদিদি 

1. রনদিস্ট্রগশন প্যান (Navigation pane) 

2. ব্যাক এন্ড িেওয়াে শ বােন (Back and 

Forward buttons) 

3. টুলবাে (Toolbar) 

4. এস্ট্রড্রসবাে (Address bar) 

5. কদিউোে ড্রাইভ স (Computer 

Drives) 

6. ড্রাইি আইকন্স (Drive icons) 

7. সাচ য বক্স (Search box) 

8. লাইস্ট্রব্রদে রপইন (Library pane) 

 েকুস্ট্রমন্ট (Document) 

 দমউদিক (Music) 

 ছদব (Pictures) 

 দিদেও (Videos)  
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মুক্তপাঠ BTT ট্রকাস য অেলাইন ভাস যন ব্যবহার ও অনুশীলন 

 

 

 

 

 

 

 

 

মুক্তপাদঠর BTT ট্রকাস য অেলাইন ভাস যদনর সেটকমপ প্রমশক্ষদকর মনকট ট্রথদক সাংগ্রহ করুন এবাং মনদে যশনা 

ট্রমাতাদবক অনুশীলন করুন। 

 

  



 

 

 

 

 

উপকেণ :   BTT Offline version দিবস-১ এে ২.১ ও ২.২, কদিউোে (স্ট্রেস্কেপ/ল্যাপেপ), প্রদজক্টর,     

                BTT Offline version দিবস-১ এে ১.১ 

 

সহায়িাকােীে প্রস্তুদি : 

 অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে কদিউোস্ট্রে অভ্র software install আস্ট্রছ দকনা িা দনদিি করুন। 

 Nikosh/NikoshBAN েন্টটি Install আস্ট্রছ দকনা িা রিক করুন। 

 BTT Offline version অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে কদিউোস্ট্রে রিওয়া আস্ট্রছ দকনা দনদিি করুন। 

 ল্যাপেস্ট্রপে সাস্ট্রর্থ Multimedia Projector-এে connection দনদিি করুন। 

 

কম শপদ্ধদি  

 

পব শ ১ : রিাল্ডাে রখালা                      15 দমদনে 

 BTT Offline version দিবস-২ এে ২.১ (নতুন রিাল্ডাে) ওস্ট্রপন করুন এবাং অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক 

িা ওস্ট্রপন কস্ট্রে Video টিউস্ট্রোদেয়ালটি রিখস্ট্রি বলুন। 

 আেও িাস্ট্রলািাস্ট্রব রবাঝাে িন্য BTT Offline version দিবস-২ এে ২.১ দপদেএি িাস শন এবাং 

রলািাে শ িাস শনটি দনস্ট্রি ওস্ট্রপন করুন এবাং সাস্ট্রর্থ সাস্ট্রর্থ িা অাংশগ্রহণকােীগণদক রিখস্ট্রি বলুন। 

 এেপে অাংশগ্রহণকােীো প্রস্ট্রিযস্ট্রকই দনস্ট্রি শদশি পব শ দহস্ট্রসস্ট্রব ‘দনস্ট্রিে নাস্ট্রম একটি রিাল্ডাে ওস্ট্রপন কেস্ট্রি 

বলুন। 

 প্রস্ট্রিযস্ট্রক অাংশগ্রহণকােীে অনুশীলন রশস্ট্রষ, তিবিয়স্ট্রনে মাধ্যস্ট্রম ২/৩ িন অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক পব শটি 

প্রিশ শন কেস্ট্রি বলুন। 

 িন্যবাি দিস্ট্রয় পব শটি রশষ করুন। 

পব শ ২ : MS PowerPoint-এে িাইল রখালা                   15 দমদনে 

 BTT Offline version দিবস-২ এে ২.১ (িাইল রখালা, দেস্ট্রনম কো) ওস্ট্রপন করুন এবাং 

অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক িা ওস্ট্রপন কস্ট্রে Video টিউস্ট্রোদেয়ালটি রিখস্ট্রি বলুন। 

অমিদবশন: ০২ ও ০৩ 

সময়: ৩:৩০-4:30 এবাং ৪:৪৫-৬:০০ 
 

দবষয়বস্তু Folder ও File তিদে, বাাংলা Unicode ব্যবহাে এবাং অনুশীলন 

দশখনিল প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র , এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ- 

  রিাল্ডাে এবাং িাইল Open কেস্ট্রি পােস্ট্রবন; 

 Unicode ব্যবহাে কস্ট্রে বাাংলা োইপ কেস্ট্রি পােস্ট্রবন। 
 

  



 

 

 আেও িাস্ট্রলািাস্ট্রব রবাঝাে িন্য  BTT Offline version দিবস-২ এে ২.১ দপদেএি িাস শন এবাং 

রলািাে শ িাস শনটি দনস্ট্রি ওস্ট্রপন করুন এবাং সাস্ট্রর্থ সাস্ট্রর্থ িা অাংশগ্রহণকােীগণদক রিখস্ট্রি বলুন। 

 এেপে অাংশগ্রহণকােীো প্রস্ট্রিযস্ট্রকই দনস্ট্রি শদশি পব শ দহস্ট্রসস্ট্রব দনস্ট্রিে নাস্ট্রম তিদে কো রিাল্ডাস্ট্রেে মস্ট্রধ্য 

একটি নতুন MS Power Point িাইল তিদে কেস্ট্রবন এবাং Project 1 নামে রিমনে কেস্ট্রি 

বলুন। 

 প্রস্ট্রিযস্ট্রক অাংশগ্রহণকােীে অনুশীলন রশস্ট্রষ, তিবিয়স্ট্রনে মাধ্যস্ট্রম ২/৩ িন অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক পব শটি 

প্রিক্টস্ট্রে প্রিশ শন কেস্ট্রি বলুন। 

 িন্যবাি দিস্ট্রয় পব শটি রশষ করুন। 

পব শ ৩: Unicode ব্যবহাে কস্ট্রে বাাংলা রলখা                              9০ দমদনে 

 BTT Offline version Open কেস্ট্রি বলুন। 

 BTT Offline version দিবস-২ এে ২.২ (মাদিদমদেয়া কনস্ট্রেন্ট তিদেস্ট্রি কদিউোস্ট্রেে ব্যবহাে) 

এে ১.২ (ইউদনস্ট্রকাে সফ েওয়যাে ব্যবহাে কস্ট্রে বাাংলা রলখা) ওস্ট্রপন কস্ট্রে এে Video টিউস্ট্রোদেয়ালটি 

রিখস্ট্রি বলুন। 

 আেও িাস্ট্রলা কস্ট্রে রবাঝাে িন্য BTT Offline version দিবস-২ এে ২.২ দপদেএি িাস শন এবাং 

রলািাে শ রিখস্ট্রি বলুন। 

 অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক ইউদনস্ট্রকাে সফ েওয়যাস্ট্রে বাাংলা বণ শমালা রলখাে দনয়ম রবাস্ট্রে শ ও মাদিদমদেয়া 

প্রস্ট্রিক্টস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম উপস্থাপন করুন। 

 অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক Project1.pptx File টি Open কস্ট্রে দকছু বাাংলা শব্দ োইপ কেস্ট্রি বলুন। 

 এেপে অাংশগ্রহণকােীগণ প্রস্ট্রিযস্ট্রকই Project1.pptx File-এ দনস্ট্রিে নাম ও ঠিকানা োইপ কেস্ট্রি 

এবাং দনি নাস্ট্রম Save কেস্ট্রি বলুন। 

 প্রস্ট্রিযস্ট্রক অাংশগ্রহণকােীে অনুশীলন রশস্ট্রষ, তিবিয়স্ট্রনে মাধ্যস্ট্রম ২/৩ িন অাংশগ্রহণকােীস্ট্রক পব শটি প্রিশ শন 

কেস্ট্রি বা পুনোয় কেস্ট্রি বলুন। 

 িন্যবাি দিস্ট্রয় পব শটি রশষ করুন। 

ে যাপ-আপ             ১৫ দমদনে 

 

 আিস্ট্রকে দিস্ট্রনে দবদিন্ন অদিস্ট্রবশন রর্থস্ট্রক অাংশগ্রহণকােীগণ কী কী দবষয় সিস্ট্রকশ জ্ঞান ও িক্ষিা 

অিশন কস্ট্রেস্ট্রছন িা  ািাই কোে িন্য তেবচয়ন পদ্ধমতদত কস্ট্রয়কিন অাংশগ্রহণকােীস্ট্রক প্রশ্ন কস্ট্রে রিস্ট্রন 

দনন। 

 আিস্ট্রকে দিস্ট্রনে দবদিন্ন রসশস্ট্রন অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে রকান রকান দবষস্ট্রয় দ্যব শলিা আস্ট্রছ িা দিদিি 

করুন। অাংশগ্রহণকােীগট্রণর মধ্য ট্রথদক েক্ষ একজনদক মচমিত দুব যলতা প্রদজক্টদর দূর কদর ট্রেখাদত 

বলুন। 

 িন্যবাি দিস্ট্রয় অদিস্ট্রবশন সমাপ্ত করুন।  



 

 

 

 

Folder ও File তিদে, Unicode ব্যবহার 

 

কাজ ১: নতুন ট্রোল্ডার ততমর 

আমরা Microsoft PowerPoint ব্যবহার কদর মডমজটাল কনদটন্ট ততমর করদবা। শুরুদতই আপনার মনদজর নাদম 

একটা নতুন ট্রোল্ডার ততমর করুন। ট্রসখাদন মডমজটাল কনদটন্ট ততমরর জন্য পাওয়ারপদয়ন্ট ট্রপ্রদজদন্টশন োইল, ইন্টারদনট 

ট্রথদক ডাউনদলাডকৃত ছমব, মভমডও, এূামনদমশন ইতূামে সাংরক্ষণ করুন। 

এদত কদর আপনার প্রদয়াজনীয় োইলগুদলা পরবতীদত সহদজই খু ুঁদজ 

পাদবন। ট্রোল্ডার একটিই ততমর করদত হদব। 

1. ট্রর্ ট্রলাদকশদন (ড্রাইভ/দডস্কটপ) ট্রোল্ডার ততমর করদত চান তা 

ওদপন করুন। 

2. োঁকা জায়গায় মাউদসর রাইট বাটন মিক করুন। 

3. Contextual Menu-এর New মসদলক্ট কদর Folder মিক 

করুন। 

4. ট্রডস্কটদপ New Folder ট্রলখা একটা বি আসদব। মাউস ট্রছদে মেদয় 

ট্রোল্ডাদরর একটা নাম টাইপ কদর মরদনম করুন। টাইপ ট্রশদষ Enter key ট্রপ্রস 

করুন অথবা মাউস মেদয় বাইদর মিক করুন। 

 

 

কাজ ২: মডমজটাল কনদটন্ট প্রস্তুদতর জন্য নতুন ট্রপ্রদজদন্টশন (MS PowerPoint) োইল ততমর 

1. ট্রর্ ট্রলাদকশদন (ড্রাইভ/দডস্কটপ/পূদব য ততমরকৃত ট্রোল্ডার) োইল ততমর করদত চান তা ওদপন করুন। োঁকা জায়গায় 

মাউদসর রাইট বাটন মিক করুন। 

2. Contextual Menu-এর New মসদলক্ট কদর Microsoft PowerPoint Presentation-এ 

মিক করুন। 

3. ট্রডস্কটদপ New Microsoft PowerPoint 

Presentation ট্রলখা একটা বি আসদব। 

4. মাউস ট্রছদে মেদয় ট্রপ্রদজদন্টশদনর নাম টাইপ কদর মরদনম করুন 

(োইল ট্রনম Project1 টাইপ করুন)। 

5. টাইপ ট্রশদষ Enter key ট্রপ্রস করুন অথবা মাউস মেদয় বাইদর 

মিক করুন। 

 

 

 



 

 

 

 

 

কাজ ৩: মাইদক্রাসেট পাওয়ারপদয়ন্ট 

ট্রপ্রদজদন্টশন ২০১৬ ট্রপ্রাগ্রাম 

চালুকরণ ও নতুন ট্রপ্রদজদন্টশন 

ততমর 

 

1. Start বাটন মিক করুন। 

2. All Apps মিক করুন। 

3. PowerPoint (Office এর অিীদন 

PowerPoint) মিক করুন। 

মাইদক্রাসেট পাওয়ারপদয়ন্ট ট্রপ্রদজদন্টশন ওদপন হদব এবাং Start Screen আসদব। এখান ট্রথদক Blank 

Presentation-এ মিক করুন।  

 

A – সব যদশষ কাজ করা হদয়দছ অথ যাৎ Recent Presentation-এর তামলকা পাওয়া র্াদব।  

 

B – Windows 10-এর টাস্কবাদর PowerPoint আইকন মিক করদলও মাইদক্রাসেট পাওয়ারপদয়ন্ট ট্রপ্রদজদন্টশন 

ওদপন হদব এবাং Start Screen আসদব। 
 

 

শট যকাট পদ্ধমত: ট্রডস্কটদপ মাউদসর রাইট বাটন মিক -> New -> Microsoft PowerPoint Presentation -> 

Rename (Type 

presentation name) -> 

Enter (র্া পূব য পৃষ্ঠায় 

ট্রেখাদনা হদয়দছ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

কাজ ৪:  PowerPoint 2016 interface পমরমচমত 

মচত্র ১ : PowerPoint 2016 এর Presentation Gallery (Start -> All Apps -> PowerPoint)। এই 

Gallery ট্রত পূব য ট্রথদক ততমর করা মবমভন্ন মডজাইদনর Template পাওয়া র্াদব। আবার মনদজর পছিমত 

ট্রপ্রদজদন্টশন ততমরর জন্য Blank Presentation ও আদছ। 

 

PowerPoint 2016 interface পমরমচমত 

A - File Menu and Backstage View  

File ট্রমনুদত মিক মেদল New, Open, Save, Share, Print, Options সহ ট্রবশমকছু কাজ ট্রেখা র্াদব।  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ২: PowerPoint 2016 interface মিনশট 

B - Quick Access 

Toolbar (QAT): 

Ribbon-এর উপদর 

এই 

customizable toolbar টি থাদক। আপমন ইদে করদল এই টুলবাদর আদরা আইকন ট্রর্াগ করদত পাদরন। 

C - Ribbon: Home, Insert, Design, Layout… এগুদলা এক একটি Ribbon Tab. এই Ribbon-এর অিীদন 

মবমভন্ন Option সম্বমলত Command Group আদছ।  

 



 

 

D - Slides Pane: PowerPoint Interface-এর বাম সাইদড এই Slides Pane থাদক। ওদপন ট্রপ্রদজদন্টশদনর সকল 

স্লাইদডর thumbnails এই Slides Pane-এ ট্রেখা র্ায়। এই Pane-এ ট্রেখদত পাওয়া ট্রর্দকান স্লাইদড র্াওয়া, মডমলট 

করা, কমপ করা ইতূামে কাজ করা র্ায়। 

E - Slide Area: Active Slide Display। র্াবতীয় কাজ এই Slide Area-এর মদধ্যই করদত হদব। বাইদর 

Shadow Area-এর মদধ্যও আপমন কাজ করদত পারদবন, মকন্তু তা Slide Show করদল ট্রেখা র্াদব না। 

F - Task Pane: এখাদন আদরা Options পাওয়া র্াদব। 

G - Status Bar: এখাদন স্লাইড নাম্বার, ব্যবহৃত 

মথম, স্লাইড জুম, স্লাইড মভউ, স্লাইড ট্রশা ইতূামে 

তথ্য এবাং অপশন থাদক। 

H - Notes Pane: একটিভ স্লাইদডর নীদচ থাদক। ট্রর্খাদন আপমন এই স্লাইড কীভাদব, কী কাদজ ব্যবহার করা র্াদব ট্রস 

মবষদয় সাংমক্ষপ্ত তথ্য মলদখ রাখা র্ায়। এটি শুধু ট্রপ্রদজন্টাদরর জন্য তথ্য, র্া স্লাইড ট্রশা করদল েশ যকরা ট্রেখদত পারদবন 

না। 

 

I - View Buttons: Status Bar-এর ডান মেদক প্রদয়াজনীয় চারটি মভউ বাটন ও জুম ট্রস্কল আদছ। Normal, Slide 

Sorter, Reading View এবাং Slide Show 

J - Mini Toolbar: স্লাইদড ট্রকান ট্রটিট মসদলক্ট করদলই এই টুলবার অদটাদমটিক ট্রেখা র্ায়। এখাদন মকছু েরদমটিাং 

অপশন পাওয়া র্ায়।  

 

Microsoft PowerPoint 2016-এর নতুন মেচার ‘Tell me what you want to do’ সাচ য বি: 
 

িরুন আপমন একটা কাজ করদত চাদেন, মকন্তু জাদনন না ট্রর্ ট্রসই কাদজর জন্য কমান্ড অপশন ট্রকাথায় আদছ? 

িরুন আপমন ট্রসভ করদত চাদেন, ‘Tell me what you want to do’ সাচ য বদি Save টাইপ 

করদল ট্রেখদবন অপশনগুদলার তামলকা চদল এদসদছ। এখন তামলকা ট্রথদক Save কমান্ড অপশদন মিক 

মেদল Save As ডায়ালগ বি ওদপন হদব। 

Unicode ব্যবহাে কস্ট্রে বাাংলা ও ইাংস্ট্রেদি রলখা 

 

আপনার কমপউটাদর বাাংলা Unicode (অভ্র) সেটওয়ূার ইন্সটল আদছ মকনা তা মনমিত হদয় মনন। 

অভ্র ইন্সটল থাকদল ট্রডস্কটদপ অভ্র আইকন এবাং Quick Access Toolbar থাকদব 

 

 

বাাংলায় টাইপ করার জন্য দু’টি মবষয় গুরুত্বপূণ য 

১.  Key Board Layout পমরবতযন করা 



 

 

Quick Access Toolbar- এর Drop Down বাটদন মিক করদল Key Board Layout গুদলার 

নাম ট্রেখাদব। এখান ট্রথদক Avro Phonetic (English to Bangla) মসদলক্ট করুন। 

এছাো English ট্রথদক বাাংলা এবাং বাাংলা ট্রথদক 

English পমরবতযন করার জন্য F12 Key ট্রপ্রস করদত 

হয়। অথবা টুলবাদর English ট্রলখায় মিক করদল বাাংলা 

হদব এবাং বাাংলা ট্রলখা থাকদল মিক করদল English 

টাইপ করা র্াদব। 

২.  Font Name পমরবতযন করা 

 Text Box এ কাস যর রাখুন বা Text box মসদলক্ট 

করুন। 

 Home ribbon-এর Fonts Command 

Group ট্রথদক Font drop down button মিক মেন। 

 Font তামলকা ট্রথদক NikoshBAN অথবা 

Nikosh মসদলক্ট করুন। 

সরকামর কাদজ বাাংলা টাইমপাংদয় ইউমনদকাড েন্ট ব্যবহার 

করা বাধ্যতামূলক- মমন্ত্রপমরষে মবভাদগর ০১/০৬/২০১১ 

তামরদখর ০৪.২২২.০৪৫.০০.০১.০০৭.২০১০.৩১ সাংখ্যক 

স্মারক আদেশ ট্রমাতাদবক সরকামর কাদজ কমপউটাদর বাাংলা 

ব্যবহাদরর ট্রক্ষদত্র ইউমনদকাড েন্ট ব্যবহাদরর মনদে যশনা ট্রেয়া 

হদয়দছ। একইসাদথ কদয়কটি েদন্টর তামলকাও উক্ত ট্রগদজদট 

উদেখ করা হদয়দছ ট্রর্মন- Nikosh, Solaimanlipi, 

Vrinda, SutonnyOMJ ও Mukti. গুগদল সাচ য 

মেদয় ইউমনদকাড েন্ট কনভাট যার োইল ডাউনদলাড কদর 

ইদতামদধ্য True Type েদন্ট (SutonnyMJ) করা 

বাাংলা অক্ষর ইউমনদকাদড (Nikosh) কনভাট য করদত পারদবন। 

 
   

 

অমিদবশন: 0৪ 

সময়: ০৩:৩০-০৪.৩০    
 

দবষয়বস্তু পাওয়াে পস্ট্রয়স্ট্রন্ট Shape, Image ও SmartArt  Insert অনুশীলন  

অদিস্ট্রবশন: ০4 

                                                     সময়: ০২:০০-০3:3০ 
 

দবষয়বস্তু ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াগ (মস্ট্রেম ইনস্টস্ট্রলশন,  Wi-Fi সাংস্ট্র াগ), ইন্টােস্ট্রনে ব্যবহাে 

(ইস্ট্রমইি োউনস্ট্রলাে) এবাং ইস্ট্রমইল পদেদিদি 

দশখনিল প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র , এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ- 

 মস্ট্রেম, Wi-Fi ও Hotspot  ব্যবহাে কস্ট্রে ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াগ কেস্ট্রি পােস্ট্রবন; 

 ব্রাউিাে, ওস্ট্রয়বস্ট্রপি/ওস্ট্রয়বসাইে ব্যবহাে কেস্ট্রি পােস্ট্রবন;  

 Search Engine ব্যবহাে কস্ট্রে দশক্ষা দবষয়ক িথ্য, ছদব (JPG, PNG, GIF, OUTLINE) 

োউনস্ট্রলাে কেস্ট্রি পােস্ট্রবন; 

 ইস্ট্রমইল একাউন্ট তিদে কেস্ট্রি পােস্ট্রবন; 

 ইস্ট্রমইল ব্যবহাে কেস্ট্রি পােস্ট্রবন। 
 

 

  



 

 

উপকেণ :  মুক্তপাঠ BTT রকাস্ট্রস শে অিলাইন-এে ২.৮-২.১০, ৬.১, কদিউোে (স্ট্রেক্সেপ/ল্যাপেপ), 

ইন্টােস্ট্রনে কাস্ট্রনকশন ও মাদিদমদেয়া প্রস্ট্রিক্টে।  
 

সহায়িাকােীে প্রস্তুদি : 

 দশখনিস্ট্রলে আস্ট্রলাস্ট্রক মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শস্ট্রনে দনদি শষ্ট অাংশগুস্ট্রলা িাস্ট্রলািাস্ট্রব 

রিস্ট্রখ দনন।  

 অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে কদিউোস্ট্রে ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াগ দনদিি করুন।  

 প্রস্ট্রিযক কদিউোস্ট্রে আপস্ট্রেস্ট্রেে ব্রাউিাে সিেওয়যাে ইনস্টল কো আস্ট্রছ দকনা রিস্ট্রখ দনন। 

 প্রস্ট্রিক্টে আস্ট্রগ রর্থস্ট্রকই প্রস্তুি োখুন।  

কম শপদ্ধদি 

পব শ  ১:  দদ্বিীয় দিবস্ট্রসে অদিস্ট্রবশনসমূস্ট্রহে পুনোবৃদত্ত (Recap)                          ১৫ দমদনে 

 গিদিস্ট্রনে দবদিন্ন অদিস্ট্রবশস্ট্রনে উস্ট্রেখর াগ্য দবষয় (স্ট্র মনঃ মস্ট্রেম ইন্সেস্ট্রলশন, ইন্টােস্ট্রনে রর্থস্ট্রক 

ছদব োউনস্ট্রলাে, ইস্ট্রমইল আিান-প্রিান, পাওয়াে পস্ট্রয়স্ট্রন্টে দবদিন্ন িক্ষিা অনুশীলন ইিযাদি) 

সিস্ট্রকশ কস্ট্রয়কিন অাংশগ্রহণকােীস্ট্রক সাংস্ট্রক্ষস্ট্রপ বলস্ট্রি বলুন।  

 গিদিস্ট্রনেে কা শক্রম সিস্ট্রকশ র  সকল অাংশগ্রহণকােী দবদিন্ন দবষস্ট্রয় দ্যব শলিাে কর্থা িাদনস্ট্রয়স্ট্রছন 

িাঁস্ট্রিে কস্ট্রয়কিনস্ট্রক মাদিদমদেয়া প্রস্ট্রিক্টস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম সবাে সামস্ট্রন অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন। 

অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে মধ্য রর্থস্ট্রক একিনস্ট্রক এ দবষস্ট্রয় সহায়িা কেস্ট্রি বলুন। 

 

পব শ ২: ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াগ (মস্ট্রেম ইন্সেল, Wi-Fi ও Hotspot সাংস্ট্র াগ)                 ২৫ দমদনে 

 মুক্তপাঠ BTT রকাস্ট্রস শে অিলাইন িাস শন দিবস-২ এে ২.৯ ও ২.১০ Wi-Fi সাংস্ট্র াগ প্রিাস্ট্রনে 

দিদেওটি প্রিশ শন করুন।  

 মুক্তপাঠ BTT রকাস্ট্রস শে ২.৯ এে দপদেএি বা রলািাে শ রিদখস্ট্রয় মদডম ইন্সটল, Wi-Fi ও 

Hotspot  সাংদর্াগ করার পদ্ধমত ট্রেমখদয় মেন। 

 অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন। 

 তিবিয়স্ট্রনে মাধ্যস্ট্রম কস্ট্রয়কিনস্ট্রক পব শগুস্ট্রলা প্রিশ শন কেস্ট্রি বলুন।  

 

পব শ ৩: Google Chrome/Mozilla Firefox ব্রাউিাে পদেদিদি                          0৫ দমদনে 

 Google Chrome/Mozilla Firefox ব্রাউিাে ইন্টােস্ট্রিস এে দবদিন্ন অাংস্ট্রশে সাস্ট্রর্থ পদেিয় 

কদেস্ট্রয় দিন।  

 

পব শ ৪: ছদব (JPG, PNG, GIF,OUTLINE) অনুসন্ধান ও োউনস্ট্রলাে                         1৫ দমদনে 



 

 

 মুক্তপাঠ BTT রকাস্ট্রস শে অিলাইন িাস শন দিবস-২ এে ২.৮ দিদেওটি প্রিশ শন করুন।           

অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক উস্ট্রেখস্ট্র াগ্য দবষয়গুস্ট্রলা িাস্ট্রলািাস্ট্রব লক্ষ কেস্ট্রি বলুন। 

 মুক্তপাঠ-এে দপদেএি বা রলািাে শটি  রিদখস্ট্রয় দিন। 

 অাংশগ্রহণকােী প্রস্ট্রিযকস্ট্রক মুক্তপাঠ ২.৮ দিদেও, দপদেএি ও রলা-িাে শটি রিখস্ট্রি বলুন।  

 মুক্তপাঠ দনস্ট্রি শশনা অনু ায়ী ছদব (JPG, PNG ,GIF, OUTLINE) অনুসন্ধান ও োউনস্ট্রলাে   

প্রদক্রয়াগুস্ট্রলা অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন।  

 তিবিয়স্ট্রনে মাধ্যস্ট্রম কস্ট্রয়কিনস্ট্রক পব শগুস্ট্রলা  মাদিদমদেয়াে মাধ্যস্ট্রম প্রিশ শন কেস্ট্রি বলুন।  

 

পব শ ৫: ইস্ট্রমইল (দিস্ট্রমইল) একাউন্ট রখালা ও ইস্ট্রমইল পদেদিদি                                      ৩০ দমদনে 

 অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে ইস্ট্রমইল একাউন্ট আস্ট্রছ দকনা প্রস্ট্রশ্নে মাধ্যস্ট্রম আস্ট্রগ রিস্ট্রন দনন। 

 মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শস্ট্রনে দিবস-০৬ এে ৬.১ ইস্ট্রমইল (দিস্ট্রমইল) একাউন্ট অিলাইন 

দিদেও টিউেদেয়াল বা ই-স্ট্রমইল (দিস্ট্রমইল) একাউন্ট রখালাে বণ শনা (দপদেএি) বা ইস্ট্রমইল (দিস্ট্রমইল) 

একাউন্ট সাংদক্ষপ্ত রলািাে শ প্রিশ শন করুন। 

 প্রিদশ শি দিদেও বা রলািাে শ অনুসেণ কস্ট্রে Gmail-এ একাউন্ট খুলস্ট্রি বলুন। এ পব শটি সময়সাস্ট্রপক্ষ। 

অিএব,  াস্ট্রিে পূস্ট্রব শই একাউন্ট রখালা আস্ট্রছ, প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন িাঁস্ট্রিে সহস্ট্র াদগিা দনন । 

 ইস্ট্রমইল রর্থস্ট্রক Sign Out হওয়াে প্রদক্রয়া আস্ট্রগ রর্থস্ট্রকই িাস্ট্রন এমন একিন প্রদশক্ষণার্থীস্ট্রক দিস্ট্রয় 

প্রিশ শন করুন। এবাে সকলস্ট্রক প্রিদশ শি প্রদক্রয়া অনুসেণ কস্ট্রে দনি দনি ইস্ট্রমইল একাউন্ট রর্থস্ট্রক Sign 

Out হস্ট্রি বলুন। প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন পােগ প্রদশক্ষণার্থীে সহস্ট্র াগীিা দনন।  

 ইস্ট্রমইস্ট্রল Sign In কোে প্রদক্রয়া তিব িয়স্ট্রনে মাধ্যস্ট্রম একিন প্রদশক্ষণার্থীস্ট্রক দিস্ট্রয় রিখান। 

প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন সহস্ট্র াগীিা করুন। সকলস্ট্রক ইস্ট্রমইস্ট্রল Sign In কেস্ট্রি বলুন। প্রদশক্ষক ঘুস্ট্রে ঘুস্ট্রে 

রিখস্ট্রবন।  

 দকিাস্ট্রব দনস্ট্রিে একাউন্ট রর্থস্ট্রক অস্ট্রন্যে রমইস্ট্রল সাংযুদক্তসহ রমইল পাঠাস্ট্রি হয় িা রিদখস্ট্রয় দিন। 

  াস্ট্রিে একাউন্ট রখালা হস্ট্রয়স্ট্রছ িাস্ট্রিে রিািায় রিািায় এস্ট্রক অপেস্ট্রক িাইল সাংযুদক্তসহ রমইল পাঠাস্ট্রি 

বলুন। প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন সহস্ট্র াগীিা করুন।  

 ইস্ট্রমইল রিক কোে প্রদক্রয়া আস্ট্রগ রর্থস্ট্রকই িাস্ট্রন এমন একিন প্রদশক্ষণার্থীস্ট্রক দিস্ট্রয় প্রিশ শন করুন। 

তিবিয়স্ট্রনে মাধ্যস্ট্রম ১ িনস্ট্রক রমইল সাংযুদক্ত দকিাস্ট্রব োউনস্ট্রলাে কেস্ট্রি হয় িা প্রস্ট্রিক্টস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম 

রিখাস্ট্রি বলুন, এবাে সকলস্ট্রক রমইল রিক কেস্ট্রি বলুন। সাংযুদক্ত োউনস্ট্রলাে কেস্ট্রি বলুন। প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন 

সহস্ট্র াগীিা করুন।  

 

  



 

 

মস্ট্রেম ইনস্টস্ট্রলশন, Portable Wi-Fi (Hotspot) ব্যবহাে 

বহাে মস্ট্রেম ইন্সেস্ট্রলশন ও ব্য :  

১.  ইউএসদব রপাস্ট্রে শ মস্ট্রেম ইনসাে শ করুন। কদিউোস্ট্রেে উইস্ট্রন্ডাস্ট্রি Auto Play এনাস্ট্রবল র্থাকস্ট্রল মস্ট্রেস্ট্রম 

র্থাকা Installer রপ্রাগ্রাম Auto Run হস্ট্রব।  দি Auto Run না হয়, িাহস্ট্রল This 

PC/Computer-এ প্রস্ট্রবশ কস্ট্রে মস্ট্রেম Installer র  ড্রাইস্ট্রি রিখাস্ট্রচ্ছ রসই ড্রাইস্ট্রিে উপে মাউস্ট্রসে 

োইে বােন দিক কস্ট্রে Auto run অর্থবা Install-এ দিক করুন। এেপে র  দনস্ট্রি শশনাগুস্ট্রলা আস্ট্রস 

িা ক্রমান্বস্ট্রয় অনুসেণ করুন (ছদব রিখুন)।  

২. মস্ট্রেম ইন্সেল সিন্ন হস্ট্রল দসস্ট্রস্টম দেস্টাে শ কেস্ট্রি হস্ট্রব। রেস্কেস্ট্রপ মস্ট্রেস্ট্রমে আইকন রিখা  াস্ট্রব। 

 

 

 

কাি 2: মস্ট্রেম কনদিগাস্ট্রেশন রসেআপ 

USB মস্ট্রেম ব্যবহাে কস্ট্রে ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াগ দনস্ট্রি হস্ট্রল মস্ট্রেস্ট্রম অবশ্যই ইন্টােস্ট্রনে োো প্যাস্ট্রকিসহ দসম 

কাে শ র্থাকস্ট্রি হস্ট্রব। রকাস্ট্রনা রকাস্ট্রনা রমাবাইল অপাস্ট্রেেস্ট্রেে Modem ব্যবহাে কেস্ট্রল স্বয়াংদক্রয়িাস্ট্রব মস্ট্রেম 

কনদিগাস্ট্রেশন হস্ট্রয়  াস্ট্রব। প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন মস্ট্রেম ইন্সেস্ট্রলশন কস্ট্রে অবশ্যই মস্ট্রেম কনদিগাস্ট্রেশন রসটিাং কেস্ট্রি হস্ট্রব। 

িা না হস্ট্রল ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াগ পাওয়া  াস্ট্রব না। দনস্ট্রে দবদিন্ন রমাবাইল অপাস্ট্রেেস্ট্রেে ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াস্ট্রগে িন্য 

মস্ট্রেম কনদিগাস্ট্রেশন রসটিাংস রিখাস্ট্রনা হস্ট্রলা- 

 

 

 



 

 

১.  Teletalk মস্ট্রেম রসেআপ 

 মস্ট্রেম আইকন োবল দিক 

 Tools -> Options -> Profile 

Management -> New 

 Profile Name: Teletalk 

 APN Static/APN : wap 

 Number: *99# 

2. Grameen Phone মস্ট্রেম রসেআপ 

 মস্ট্রেম আইকন োবল দিক 

 Tools -> Options -> Profile Management 

 Profile Name: GrameenPhone 

 APN Static/APN : gpinternet  

 Number: *99# 

3. Robi মস্ট্রেম রসেআপ 

 মস্ট্রেম আইকন োবল দিক 

 Tools -> Options -> Profile 

Management -> New 

 Profile Name: Robi 

 APN Static/APN: internet  

 Number: *99# 

4. Banglalink মস্ট্রেম রসেআপ 

 মস্ট্রেম আইকন োবল দিক 

 Tools -> Options -> Profile Management 

-> New 

 Profile Name: Banglalink 

 APN Static/APN : blwap 

 Number: *99# 

 

কাি ৩ : Mobile Data রসেআপ এবাং োো অন-অি কোে পদ্ধদিে িাপসমূহ দনেরূপ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

কাি 4 : Mobile Hotspot Setting 

Smart Phone-এ Tethering & Portable Hotspot রসটিাংস্ট্রয়ে মাধ্যস্ট্রম অন্য রমাবাইল 

দেিাইস দকাংবা Wireless Fedility (Wi-Fi) সুদবিা আস্ট্রছ এমন কদিউোে/ল্যাপেস্ট্রপ ইন্টােস্ট্রনে 

কাস্ট্রনকশন রশয়াে কো  ায়। Tethering & Portable Hotspot রসটিাংস্ট্রসে িন্য ছদবস্ট্রি প্রিদশ শি 

িাপগুস্ট্রলা অনুসেণ কেস্ট্রি হস্ট্রব। উস্ট্রেখ্য র , Android এে দিন্ন দিন্ন িাস শস্ট্রন িাপগুস্ট্রলা পদেবিশন হস্ট্রি পাস্ট্রে।   

এনস্ট্রড্রাস্ট্রয়ে রিাস্ট্রনে Settings -> 1. Network & Internet অর্থবা More… -> 2. 

Hotspot & Tethering -> 3. Setup Wi-Fi Hotspot  -> 4. Network Name, 

Security এবাং Password দিস্ট্রয় Save করুন। 

 

উপস্ট্রে বদণ শি িাপগুস্ট্রলা সিন্ন হস্ট্রল Wi-Fi Hotspot িালু কেস্ট্রি হস্ট্রল ৫ নম্বে দিস্ট্রে প্রিদশ শি Hotspot 

বােনটি অন কেস্ট্রি হস্ট্রব। 

অন্য রমাবাইল বা 

ল্যাপেপ এ সাংস্ট্র াগ 

স্থাপস্ট্রনে িন্য Wi-Fi 

িালু কস্ট্রে Hotspot 

কৃি রমাবাইস্ট্রলে 

Network name 

এবাং Password 

দিস্ট্রয় সাংস্ট্র াগ স্থাপন 

কেস্ট্রি হস্ট্রব। িাহস্ট্রলই 

সাংস্ট্র াগকৃি রমাবাইল 

বা ল্যাপেপ এ 

ইন্টােস্ট্রনে ব্যবহাে 

কো  াস্ট্রব।  

 

Flow-Chart 

Network Mode GSM/WCDMA (Auto Mode) দনব শািন কোে পদ্ধদিঃ 



 

 

 

স্মাে শস্ট্রিাস্ট্রন ইন্টােস্ট্রনে ব্রাউদিাং 

 

Hotspot তিদে কো  

 

অর্থবা 

 

Apps সাি শ ও োউনস্ট্রলাে কো 
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ইন্টােস্ট্রনে পদেদিদি এবাং কনস্ট্রেন্ট সিদকশি ছদব সাি শ ও োউনস্ট্রলাে 

 

ইন্টােস্ট্রনে পদেদিদি 

Internet হস্ট্রলা সাো পৃদর্থবী জুস্ট্রি দবস্তৃি, পেিস্ট্রেে সাস্ট্রর্থ সাংযুক্ত একাদিক কদিউোে রনেওয়াস্ট্রকশে 

সমদষ্ট  া িনসািােস্ট্রণে িন্য উন্মুক্ত এবাং র খাস্ট্রন Internet Protocol (IP) নাস্ট্রমে এক প্রামাণ্য 

ব্যবস্থাে মাধ্যস্ট্রম েযাো আিান-প্রিান কো হয়।  

ইন্টােস্ট্রনে হস্ট্রচ্ছ ইন্টােকাস্ট্রনস্ট্রক্টে রনেওয়াকশ (Inter-connected Network) এে সাংদক্ষপ্ত রূপ। এো 

দবস্ট্রশষ রগেওস্ট্রয় বা োউোস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম কদিউোে রনেওয়াকশগুস্ট্রলা এস্ট্রক অপস্ট্রেে সাস্ট্রর্থ সাংস্ট্র াগ কোে মাধ্যস্ট্রম 

গঠিি হয়।  

 

Internet এবাং World Wide Web (WWW) তিনদিন আলাপিাদেিায় প্রায়ই রকান পার্থ শকয ছািা ব্যবহৃি 

হয়।  াস্ট্রহাক, ইন্টােস্ট্রনে ও ওয়াল্ডশ ওয়াইে ওস্ট্রয়ব একই নয়। ইন্টােস্ট্রনস্ট্রেে হাে শওয়যাে ও সিেওয়যাে 

পদেকাঠাস্ট্রমা কদিউোেসমূস্ট্রহে মস্ট্রধ্য একটি আিিশাদিক িথ্য র াগাস্ট্র াগ ব্যবস্থা স্থাপন কস্ট্রে। দবপেীস্ট্রি, ওস্ট্রয়ব 

হল মূলি ইন্টােস্ট্রনস্ট্রেে উপে দিদত্তকস্ট্রে গস্ট্রে়ে ওঠা একো এদিস্ট্রকশন মাে। এো পেিেসাংযুক্ত কাগিপে এবাং 

অন্যান্য সিি সাংগ্রস্ট্রহে, হাইপােদলাংক এবাং URL দ্বাো সাংযুক্ত। World Wide Web (সাংস্ট্রক্ষস্ট্রপ Web) 

হল ইন্টােস্ট্রনে দিস্ট্রয় িশ শনস্ট্র াগ্য আিঃসাংস্ট্র াগকৃি িথ্যাদিে একটি িাণ্ডাে। একটি ওস্ট্রয়ব ব্রাউিাস্ট্রেে সহায়িা 

দনস্ট্রয় একিন িশ শক Webpage বা Website রিখস্ট্রি পাস্ট্রে এবাং সাংস্ট্র াগ বা হাইপােদলঙ্ক ব্যবহাে কস্ট্রে 

দনস্ট্রি শশনা গ্রহণ ও প্রিান কেস্ট্রি পাস্ট্রে। 

ইন্টােস্ট্রনস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম পেিে যুক্ত Hypertext েকুস্ট্রমন্টগুস্ট্রলা দনস্ট্রয় কাি কোে প্রদক্রয়াোই World 

Wide Web (WWW) নাস্ট্রম পদেদিি। Hyperlink এে সাহাস্ট্রে ওস্ট্রয়ব ব্রাউিাস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম Webpage 

রিখা  ায়  া রেক্সে, দিে, দিদেও ও অন্যান্য মাদিদমদেয়া সমৃদ্ধ হস্ট্রি পাস্ট্রে। কস্ট্রয়কটি প্রিদলি ওস্ট্রয়ব ব্রাউিাে 

হস্ট্রলা- Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari, UC Browser ইিযাদি। 

Webpage রিখাে প্রদক্রয়া সািােণি রকান ব্রাউিাস্ট্রে URL (Uniform Resource Locator) োইপ 

কো বা রকান পািা হস্ট্রি Hyperlink অনুসেস্ট্রণে মাধ্যস্ট্রম শুরু হস্ট্রয় র্থাস্ট্রক। এেপে ওস্ট্রয়ব ব্রাউিাে র াগাস্ট্র াগ 

স্থাপস্ট্রনে লস্ট্রক্ষয িাোবাদহকিাস্ট্রব দকছু বািশা প্রিান শুরু কস্ট্রে। িলশ্রুদিস্ট্রি Page টি িশ শনস্ট্র াগ্য হস্ট্রয় ওস্ট্রঠ। 

প্রর্থস্ট্রমই URL সাি শাে নাস্ট্রমে অাংশটি IP Address িােণ কস্ট্রে। এিন্য এটি একটি দবশ্বিনীন ইণ্টােস্ট্রনে 

োোস্ট্রবস বা িথ্যিাণ্ডাে ব্যবহাে কস্ট্রে  া রোস্ট্রমইন রনম দসস্ট্রস্টম নাস্ট্রম পদেদিি। এই IP Address ওস্ট্রয়ব 

সাি শাস্ট্রে োো প্যাস্ট্রকে রপ্রেস্ট্রণে িন্য িরুদে। 

এেপে ব্রাউিাে দনদি শষ্ট ঠিকানাটিস্ট্রক একটি Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) আস্ট্রবিন িানায় 

ওস্ট্রয়ব সাি শাস্ট্রেে কাস্ট্রছ। সািােণ রকান ওস্ট্রয়ব পৃষ্ঠাে রবলায়, পািাটিে Hyper Text Markup Language 

(HTML) রলখাে িন্য শুরুস্ট্রি আস্ট্রবিন িানাস্ট্রনা হয়। এেপে ওস্ট্রয়ব ব্রাউিােটি ছদবসহ অন্যান্য প্রস্ট্রয়ািনীয় 

িাইস্ট্রলে িন্য আস্ট্রবিন রপ ৌঁস্ট্রছ রিয়। 

ওস্ট্রয়ব সাি শাে রর্থস্ট্রক আস্ট্রবিনকৃি িাইলসমূহ পাবাে পে ওস্ট্রয়ব ব্রাউিােটি HTML, Cascading Style Sheets 

(CSS) ও অন্যান্য ওস্ট্রয়ব ল্যাঙ্গুস্ট্রয়ি অনু ায়ী পািাটিস্ট্রক দস্ক্রস্ট্রন সাদিস্ট্রয় রিস্ট্রল। অদিকাাংশ ওস্ট্রয়ব পািাগুস্ট্রলাস্ট্রি 

দনিস্ব হাইপােদলঙ্ক র্থাস্ট্রক  াস্ট্রি সাংদিষ্ট অন্যান্য পািা এবাং োউনস্ট্রলােসহ অন্যান্য প্রস্ট্রয়ািনীয় রেসটিস্ট্রনশন 

দনি শােণ কো র্থাস্ট্রক। এই প্রস্ট্রয়ািনীয় ও পেিে সাংযুক্ত Hyperlink গুস্ট্রলাে সমদষ্টই ওস্ট্রয়ব নাস্ট্রম পদেদিি। 

টিম বান শাস শ-দল সব শপ্রর্থম এস্ট্রক World Wide Web (সাংস্ট্রক্ষস্ট্রপ Web) নাস্ট্রম নামাদঙ্কি কস্ট্রেন। 

Spider Web শস্ট্রব্দে অর্থ শ মাকিসাে িাল। এখান রর্থস্ট্রক Web রনয়া হস্ট্রয়স্ট্রছ।  [সূে: 

bn.wikipedia.org] 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%83%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A1%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

কাি ১: Google Chrome / Mozilla Firefox ব্রাউিাে ইন্টােস্ট্রিস পদেদিদি 

 

১. কদিউোে/ল্যাপেপ/স্মাে শস্ট্রিাস্ট্রন ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াগ স্থাপন কস্ট্রে র স্ট্রকাস্ট্রনা একটি ব্রাউিাে (মর্মন-

Google Chrome/Mozilla Firefox) ওস্ট্রপন করুন। 

২. ব্রাউিাে এস্ট্রড্রসবাস্ট্রে িনদপ্রয় এবাং অদিক কা শকেী সাি শ ইদিস্ট্রনে URL www.google.com োইপ 

কণর Enter key মপ্রস করুন। Google সাচ স ইশিন ওণয়ব মিজ ওণিন হণব।  

৩. Google সাচ স ইশিণনর মাধ্যণম শবশিন্নপ্রকার িথ্য, ছশব, শিশিও, ম্যািসহ ইিযাশি অনুসন্ধান ও িাউনণিাি করা 

র্াণব। 

 

 

কাি 2: ইন্টােস্ট্রনে ব্যবহাে কস্ট্রে ওস্ট্রয়ব রপস্ট্রি র্থাকা দবদিন্ন িেস্ট্রমস্ট্রেে ছদব (jpg, gif, png, outline) 

সাি শ এবাং োউনস্ট্রলাে কোে পদ্ধদি 

১. Google সাচ স ইশিণনর Images অিিণন শক্লক করুন। 

২. সাচ স বণে আিনার কাশিি ছশব/িণথ্যর বািংিা অর্থবা ইিংণরশজণি Keywords টাইি করুন (মর্মন- 

seed germination, human heart, water cycle, বািংিাণিণির মজিার ম্যাি, 

ফুি, িি, মানুণের কঙ্কাি ইিযাশি) এবিং Enter key মপ্রস করুন। টাইি করা Keywords 

অনুর্ায়ী অণনক ছশব মিণজ উিস্থাশিি হণব। 



 

 

৩. উপস্থাদপি সাি শ মরজাণির ছদবগুস্ট্রলা স্ক্রল কস্ট্রে রিখস্ট্রি পােস্ট্রবন। কাদিি ছদব োউনস্ট্রলাে কোে িন্য 

ছদবটিে উপে মাউস্ট্রসে রলিে বােন দিক করুন। 

 

৪. োস্ট্রনে ছদবে মি একটি উইস্ট্রন্ডা ওস্ট্রপন 

হস্ট্রব। 

৫. ছদবটি োউনস্ট্রলাে কোে িন্য ছদবটিে 

উপে মাউস্ট্রসে োইে বােন দিক করুন। 

 

 

৬.  ড্রপ োউন রমনু মর্থণক Save Image As এ দিক করুন (ছদবস্ট্রি ‘১’ রিখুন) । 

 

 

৭. Save As োয়ালগ বক্স রর্থস্ট্রক ছদবটি মর্খাণন মসি করণবন মসই মিাণকিন শসণিক্ট কণর নতুন িাইি 

শিন অর্থবা মর্ নাম আণছ মসটাই মরণখ শিণি িাণরন (উিণরর ছশবর ‘২’ মিখুন)। 

৮. Save বাটণন শক্লক করুন।  

দবদিন্ন দবষস্ট্রয়ে প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন Outline (প্রািস্ট্রেখা বা বাদহযক সীমাস্ট্রেখা), সািা ব্যাকগ্রাউন্ড বা ব্যাকগ্রাউন্ড ছািা 

এবাং এদনস্ট্রমস্ট্রেে ছদবে প্রস্ট্রয়ািন হয়। এস্ট্রক্ষস্ট্রে আমো Keywords অর্থ শাৎ ছদবে দবষস্ট্রয়ে নাস্ট্রমে সাস্ট্রর্থ 

‘.outline’ অর্থবা ‘.png’ অর্থবা ‘.gif,’  যুক্ত কস্ট্রে সাি শ দিস্ট্রল কাদিি ছদব পাওয়া  াস্ট্রব। 

র মন-  আউেলাইন সমৃদ্ধ ছদবে িন্য plant cell.outline অর্থবা দবদল্ডাং.outline ইিযাদি। 

 

সািা ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থবা ব্যাকগ্রাউন্ড ছািা ছদবে িন্য boat. png, Solar System .png অর্থবা 

পাদনিক্র .png ইিযাদি।  

১ 2 



 

 

 

এযাদনস্ট্রমস্ট্রেে ছদবে িন্য (সাি শ দিস্ট্রয় প্রাপ্ত ছদবে মস্ট্রধ্য দকছু দকছু এযাদনস্ট্রমস্ট্রেে ছদব র্থাকস্ট্রব) Bird.gif অর্থবা 

Man animated, butterfly animated, reflection ইিযাদি। 

 

ওস্ট্রয়বস্ট্রপি রর্থস্ট্রক সব িেস্ট্রণে ছদব োউনস্ট্রলাে অর্থ শাৎ কদিউোস্ট্রে সাংেক্ষণ কোে দনয়ম একই (‘কাি ২’ এে  

িাপসমূহ অনুসেণ করুন)। Download process: Left click on the image -> 

Right click on the image -> Click “Save as image” -> Select location 

-> Rename file name (if need) -> Click Save 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ইস্ট্রমইল একাউন্ট রখালা ও ব্যবহাে   

কাি ১: ই-রমইল একাউন্ট তিদে 

Google mail ব্যবহাে কস্ট্রে একাউন্ট তিদে কোে িাপসমূহ রিখাস্ট্রনা হস্ট্রলা-  

1. কদিউোস্ট্রে ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াগ দনদিি করুন। 

2. র স্ট্রকাস্ট্রনা ব্রাউিাে (Google Chrome/Mozila FireFox) ওস্ট্রপন করুন। 

3. এস্ট্রড্রসবাস্ট্রে www.gmail.com োইপ করুন  

4. কীস্ট্রবাস্ট্রে শে Enter বােস্ট্রন রপ্রস করুন। gmail.com-এে রহাম রপি ওস্ট্রপন হস্ট্রব এবাং দনস্ট্রিে দিস্ট্রে 

প্রিদশ শি gmail রপি ওস্ট্রপন হস্ট্রি পাস্ট্রে।  

5. Create account -এ দিক করুন।  

 

6. For myself-এ দিক করুন। 

7. দনস্ট্রেে িেমটি প্রিদশ শি হস্ট্রব, First name, Last name, username, password 

োইপ কস্ট্রে  Next-এ দিক করুন। 

 

 

 

 



 

 

8. রমাবাইল নাং, িন্ম িাদেখ, রিন্ডাে দসস্ট্রলক্ট কস্ট্রে  Next-এ দিক করুন। 

 

 

 

9. Send-এ দিক করুন। 

 

 

10. আপনাে রমাবাইস্ট্রল ৬ দেদিস্ট্রেে একটি রিদেদিস্ট্রকশন রকাে আসস্ট্রব, রকােটি োইপ কস্ট্রে Verify-এ 

দিক করুন। 

 



 

 

 

 

11. Yes, I`m In-এ দিক করুন। 

 

 

12. Privacy and Terms এে পাস্ট্রশ স্ক্রল কস্ট্রে দনস্ট্রি দনস্ট্রয় I agree-এ দিক করুন। 

 

 

13. Next-এ দিক করুন। 



 

 

 

 

14. Gmail Account তিদে হস্ট্রয় রগল।  

 

কাি-২: Gmail একাউন্ট হস্ট্রি Sign Out  

 

1. আপনাে ইস্ট্রমইস্ট্রলে দনস্ট্রে প্রিদশ শি ছদবে োনপাস্ট্রশ উপস্ট্রে সবুি বৃত্তটি লক্ষয করুন।  

 

 

2. সবুি বৃস্ট্রত্তে অিযিস্ট্রে আপনাে ইস্ট্রমইল একাউস্ট্রন্টে প্রর্থম Letter রিখাস্ট্রব, ঐ Letter এ দিক 

করুন। 

 

3. সবুি দিদিি বস্ট্রক্স Sign out এ দিক কেস্ট্রল আপনাে একাউন্ট রর্থস্ট্রক রবে হস্ট্রয় রগস্ট্রলন।  



 

 

কাি-৩: Gmail একাউস্ট্রন্ট sign in  

1. র স্ট্রকাস্ট্রনা একো ব্রাউিাে ওস্ট্রপন করুন।  

2. Address bar-এ www.gmail.com োইপ কস্ট্রে কীস্ট্রবাস্ট্রে শে Enter key রপ্রস করুন  

 

 

3. প্রর্থম দিস্ট্রে লাল িীে দিদিি স্থাস্ট্রন দিক করুন। এেপে দদ্বিীয় দিস্ট্রেে  সবুি িীে দিদিি স্থাস্ট্রন দিক 

করুন। 

 

 

 

4. প্রর্থম ছদবস্ট্রি লাল িীে দিদিি বস্ট্রক্স ইস্ট্রমইল োইপ কস্ট্রে Next এ দিক করুন।  

5.  দদ্বিীয় ছদবস্ট্রি সবুি িীে দিদিি বস্ট্রক্স পাসওয়াে শ োইপ কস্ট্রে Next এ দিক কোে পে আপনাে 

ইস্ট্রমইলটি ওস্ট্রপন হস্ট্রব।  

 

 

 

 



 

 

কাি-৪: িাইল সাংযুদক্তসহ ই-রমইল রপ্রেণ 

1. Compose এ দিক করুন   

 

 

2. To এে বস্ট্রক্স  াে দনকে রমইল রপ্রেণ কেস্ট্রবন িাে ইস্ট্রমইল ঠিকানা োইপ করুন, 

3. cc এ দিক কেস্ট্রল একটি বক্স আসস্ট্রব ঐ বস্ট্রক্স  াে কাস্ট্রছ আপনাে ইস্ট্রমইস্ট্রলে কদপ অনুদলদপ পাঠাস্ট্রি 

ইচ্ছুক িাে ইস্ট্রমইল ঠিকানা োইপ করুন,  

4. Subject এে বস্ট্রক্স ইস্ট্রমইলটিে দবষয়বস্তুে দশস্ট্রোনাম োইপ করুন 

5. ইস্ট্রমইল রপস্ট্রে ইস্ট্রমইস্ট্রলে মুল দবষয়বস্তু োইপ করুন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. িাইল সাংযুদক্তে িন্য দনস্ট্রি িযাম দিস্ট্রপে আইকস্ট্রন দিক করুন, র  িাইলটি পাঠাস্ট্রবন িা দসস্ট্রলক্ট কস্ট্রে 

Open এ দিক করুন।  

 

 

7. িাইলটি পুস্ট্রোপুদে সাংযুক্ত হওয়াে পে Send এ দিক করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

কাি-৫: ই-রমইল রিক, সাংযুক্ত িাইল োউনস্ট্রলাে 

1. Inbox-এ দিক করুন,  

2. র  রমইলগুস্ট্রলা রিক কো হয়দন রস রমইলগুস্ট্রলা Bold আকাস্ট্রে রিখা  াস্ট্রব,  এই Bold রলখাযুক্ত 

রমইস্ট্রল দিক করুন,  

 

3. রমইলটি ওস্ট্রপন হস্ট্রব  

 

 

4. রকাস্ট্রনা সাংযুক্ত িাইল র্থাকস্ট্রল নীস্ট্রি োউনস্ট্রলাে আইকন এ দিক কস্ট্রে োউনস্ট্রলাে করুন।  

 

 

5. োউনস্ট্রলােকৃি িাইলটি রখাস্ট্রল রিখুন। পদেস্ট্রশস্ট্রষ ‘কাি ২’ অনুসেণ কস্ট্রে Sign out রহান।    



 

 

 

 

উপকেণ : মুক্তপাঠ BTT রকাস্ট্রস শে অিলাইন িাস শন দিবস-২ এে ২.৫ (Shape ইনসাে শ কো); ২.৭ 

(স্মাে শ আে শ ইনসাে শ কো) ও ৭.৫ (Table ইনসাে শ কো) এে অিলাইন িাস শন, Microsoft 

Office-2016/2013, কদিউোে (স্ট্রেক্সেপ/ল্যাপেপ), প্রস্ট্রিক্টে, রবাে শ মাকশাে।  

 

 

সহায়িাকােীে প্রস্তুদি : 

 প্রদিটি কদিউোস্ট্রে মুক্তপাঠ BTT রকাস্ট্রস শে অিলাইন িাস শন  ও Microsoft Office-2016/2013 

আস্ট্রছ দকনা দনদিি করদবন। 

 পাওয়ার পদয়দন্টর সপামেত কাজ সকদলর ট্রেখার সুমবিাদথ য আপনার কমপউটারটি প্রস্ট্রিক্টে সাদথ 

সাংযুক্ত কদর রাখুন। 

 ট্রকান একটি দবষয়বস্তুে সাংদিষ্ট Shape, Image ও স্মাে শ আে শ দিদিি কস্ট্রে দনন এবাং কী কী রিখাস্ট্রবন 

অনুশীলন কস্ট্রে দনন। 

  

কম শপদ্ধদি 

পব য ১ : স্লাইদড Shape Insert অনুশীলন                    ১৫ দমদনে 

 মুক্তপাঠ BTT রকাস্ট্রস শে অিলাইন িাস শন দিবস-১ এে ২.৫ (Shape ইনসাে শ কো) দিদেওটি 

টিউস্ট্রোদেয়াটি প্রিশ শন করুন। প্রদশক্ষণার্থীস্ট্রিে দনি দনি ল্যাপেস্ট্রপ দিদেও টিউস্ট্রোদেয়ালটি রিখস্ট্রি বলুন। 

 মুক্তপাঠ-এর সাংদিষ্ট দপদেএি ও রলািাে শ প্রিশ শন করুন। 

 অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক নতুন পাওয়ােপস্ট্রয়ন্ট িাইল খুস্ট্রল মুক্তপাঠ ২.৫ (স্ট্রশপ ইনসাে শ কো) অনুশীলন 

কেস্ট্রি বলুন।   

 দবষয় সাংদিষ্ট Shape অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন। প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন সহায়িা করুন।  

 ২-৩ জন অাংশগ্রহণকারীদক সামদন ট্রডদক Shape Insert  কেস্ট্রি বলুন।   

 

পব শ 2:  স্লাইদড Image Insert অনুশীলন                      ২০ মমমনট 

অমিদবশন: ০5 

                                                     সময়: ০৩:30-০4:৩০ 
 

দবষয়বস্তু পাওয়াে পস্ট্রয়ন্ট ব্যবহাে অনুশীলন 

দশখনিল প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র , এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ- 

  পাওয়াে পস্ট্রয়ন্ট ব্যবহাে কস্ট্রে দবষয়বস্তুে সাস্ট্রর্থ সাংদিষ্ট Shape তিদে    

        কেস্ট্রি পােস্ট্রবন; 

 দবদিন্ন Shape স্লাইস্ট্রে সাংযুক্ত কস্ট্রে Shape-এে আকাে-আকৃদি পদেবিশন ও োং 

কেস্ট্রি পােস্ট্রবন; 

 স্মাে শ আে শ ব্যবহাে কস্ট্রে রপ্রস্ট্রিস্ট্রন্টশনস্ট্রক আকষ শণীয় কস্ট্রে দেদিোল কনস্ট্রেন্ট তিদে 

কেস্ট্রি পােস্ট্রবন। 
 

  



 

 

 মুক্তপাঠ BTT ট্রকাদস যর Image Insert মভমডও টিউদটামরয়ালটি প্রেশ যন করুন। প্রদশক্ষণার্থীস্ট্রিে দনি 

দনি ল্যাপেস্ট্রপ দিদেও টিউস্ট্রোদেয়ালটি রিখস্ট্রি বলুন।    

 অাংশগ্রহণকারীদের স্লাইদড Image Insert অনুশীলন করদত বলুন।  প্রদয়াজদন সহায়তা করুন।  

 ২-৩ জন অাংশগ্রহণকারীদক সামদন ট্রডদক images insert করদত বলুন। 

 প্রমশক্ষক সমগ্র প্রমক্রয়াটি ট্রেখাদবন ও অনুশীলন করাদবন।   

 

পব শ ৩:  স্লাইদড SmartArt insert অনুশীলন       ২৫ দমদনে  

 মুক্তপাঠ BTT রকাস্ট্রস শে অিলাইন িাস শন দিবস-২ এে ২.৭ (স্মাে শ আে শ ইনসাে শ কো) দিদেওটি 

টিউদটামরয়ালটি প্রিশ শন করুন। প্রদশক্ষণার্থীস্ট্রিে দনি দনি ল্যাপেস্ট্রপ দিদেও টিউস্ট্রোদেয়ালটি রিখস্ট্রি 

বলুন। 

 মুক্তপাঠ সাংদিষ্ট দপদেএি ও রলািাে শ প্রিশ শন করুন। 

 অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক নতুন পাওয়ােপস্ট্রয়ন্ট িাইল খুস্ট্রল মুক্তপাঠ ৭.৫ (স্ট্রেদবল ইনসাে শ কো) ও ২.৭ 

(স্মাে শ আে শ ইনসাে শ কো) অনু ায়ী অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন। 

 রেদবল ইনসাে শ ও স্মাে শ আে শ ইনসাে শ এে দবষয়গুস্ট্রলা দনস্ট্রিস্ট্রিে অনুশীলন কেস্ট্রি  বলুন।  

 অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে মধ্য রর্থস্ট্রক তিবিয়স্ট্রনে মাধ্যস্ট্রম কস্ট্রয়কিনস্ট্রক িাস্ট্রিে পব শগুস্ট্রলা প্রিশ শন কেস্ট্রি 

বলুন।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

পাওয়ার পদয়ন্ট: Shapes, Image, SmartArt insert অনুশীলন   

 

কাজ-১: PowerPoint স্লাইদড Shapes অনুশীলন 

 

ট্রেমণদত পাঠোদনর জন্য পাওয়ারপদয়ন্ট ট্রপ্রদজদন্টশদন ততমর মডমজটাল কনদটদন্ট মবমভন্ন িরদণর Shape ব্যবহার কদর 

মশক্ষাথীদের জন্য পাঠদক আকষ যণীয় কদর তুলদত পাদরন। গমণত, মবজ্ঞান, অথ যনীমত, বাাংলা, ইাংদরমজ ইতূামে মবষদয়র 

পাঠোদন পাঠ সাংমিষ্ট মবমভন্ন আকৃমতর Shape ব্যবহার কদর একজন মশক্ষক তাঁর সৃজনশীলতা প্রকাশ করদত পাদরন। 

একটি পাওয়ারপদয়ন্ট ট্রপ্রদজদন্টশন োইল মক্রদয়ট কদর তা ওদপন করুন। এবাং উক্ত ট্রপ্রদজদন্টশদনর ট্রর্দকাদনা স্লাইদড 

Shape অনুশীলদনর জন্য মনদচর িাপসমূহ অনুসরণ করুন: 

১.  একটি নতুন ‘Blank Slide’ মনন (Home -> New Slide -> Blank) 

2. ‘Insert’ Ribbon tab-এ মিক করুন। 

৩. ‘Illustrations’ command group-এর 

মদধ্য ‘Shapes’ option-এ মিক করুন। 

4. মবমভন্ন আকৃমতর Shapes plate আসদব। 

ট্রর্দকাদনা একটি Shape মিক করুন। 

5. স্লাইদড মাউস পদয়ন্টারটি োস মচদির আকৃমত হদব। 

এখন মাউদসর ট্রলেট বাটন ট্রচদপ িদর ড্রাগ কদর 

কামঙ্খত আকৃমত হদল ট্রলেট বাটন ট্রছদে মেন।  

৬. এভাদব ট্রবশ কদয়কটি Shape অঙ্কন করুন। 

 

 

 



 

 

Shape formatting অনুশীলন 

 

        

1. PowerPoint স্লাইদড Shape অঙ্কন করার পদর এবাং তা মসদলক্ট থাকা অবস্থায় ‘Format’ নাদম নতুন 

একটা Ribbon Tab ট্রেখা র্াদব। পুদরা Ribbon টির মাধ্যদম Shape-এর মবমভন্ন কারুকাজ ট্রর্মন- Fill 

Color, Line Color, Effect, WordArt, Arrange, Resize ইতূামে কাজ করা র্ায়। 

2. Shape-এর ট্রর্দকান অবদজক্ট ট্রছাট বে করার জন্য Shape-এর অবদজক্টটি মসদলক্ট থাকা অবস্থায় 

Shape-এর চারপাদশ ট্রর্দকাদনা একটি মরসাইজ পদয়ন্টাদরর উপর মাউদসর ট্রলেট বাটন ট্রচদপ িদর ড্রাগ করুন।  

3. Shape অবদজক্টদক মুভদমদন্টর জন্য অথ যাৎ এক জায়গা ট্রথদক অন্য জায়গায় ট্রনয়ার জন্য Shape মসদলক্ট 

কদর মভতদর মাউদসর ট্রলেট বাটন ট্রচদপ এমেক ওমেক মনদয় ট্রলেট বাটন ট্রছদে মেন। 

4. ‘Format’ Ribbon Tab-এর Shape Styles কমান্ড গ্রুপ ট্রথদক Shape Fill, Shape 

Outline, Shape Effects ব্যবহার কদর Shape ট্রক আকষ যণীয় করা র্ায়। এছাো Format 

Shape Pane ট্রথদকও মবমভন্ন িরদণর কালার ও আকৃমত ব্যবহার করা র্ায়। 

5. ‘Insert Shapes’ কমান্ড গ্রুদপর কমান্ড অপশনগুদলা ট্রথদক আদরা নতুন নতুন Shape অঙ্কন করা 

র্াদব। 

6. WordArt Styles কমান্ড গ্রুপ অপশন ট্রথদক ট্রলখাগুদলা মবমভন্ন আকষ যণীয় স্টাইদল পমরবতযন করা র্ায়। 

7. Arrange কমান্ড গ্রুদপর অপশন ট্রথদক ট্রশপ/ছমবর অবদজক্টগুদলাদক একটার উপদর আদরকটি অথবা একটির 

মপছদন আদরকটি আনা ট্রনয়া করা র্ায়। এছাো কদয়কটি খন্ড খন্ড ট্রশপদক গ্রুপ করার মাধ্যদম একটি অবদজদক্ট 

পমরণত করা র্ায়। 

8. Size কমান্ড গ্রুপ ট্রথদক একামিক ট্রশপ/ছমবর সাইজ তের্ঘ যূ  ও প্রস্থ একই মাদপর প্রদয়াজন হদল তা করা র্াদব। 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

কাজ ২: PowerPoint স্লাইদড ছমব ইনসাট য  

মডমজটাল কনদটদন্ট ব্যবহৃত হদব এমন মবষয়মভমিক ছমবগুদলা সাংগ্রহ কদর পূদব যই ততমর করা একটি ট্রোল্ডাদর সাংরক্ষণ 

করদত হদব। এরপর একটি পাওয়ারপদয়ন্ট ট্রপ্রদজদন্টশন োইল মক্রদয়ট কদর তা ওদপন করুন। ট্রপ্রদজদন্টশদনর ট্রর্দকাদনা 

স্লাইদড ছমব ইনসাট য করার জন্য মনদচর িাপসমূহ অনুসরণ করুন: 

১.  একটি নতুন ‘Blank Slide’ মনন (Home -> New Slide -> Blank) 

2. ‘Insert’ ribbon tab-এ মিক করুন এবাং ‘Images’ command group-এর মদধ্য ‘Pictures’ 

option-এ মিক করুন। 

 

৩.  ‘Insert Picutre’ dialog box আসদব। কমপউটাদরর ট্রর্ ড্রাইদভর ট্রর্ ট্রোল্ডাদর ছমব আদছ তা বাম 

মেদকর Pane ট্রথদক মসদলক্ট করদত হদব।  

৪. ডানমেদকর content অাংদশ প্রেমশ যত কামঙ্খত ছমবটি/ছমবগুদলা মসদলক্ট করুন। 

৫. ‘Insert বাটদন মিক মেন অথবা 

ডাবল মিক করুন। ছমবটা স্লাইদড 

ইনসাট য হদব। 

6. PowerPoint স্লাইদড ছমব ইনসাট য 

করার পর ছমবটা মরসাইজ করার জন্য 

ছমব মসদলক্ট থাকা অবস্থায় ছমবর 

চতুষ্পাদবযর selection handle-

এর উপর মাউদসর ট্রলেট বাটন ট্রচদপ 

িদর ড্রাগ করুন।  

 

 

 

7. আর ছমবদক পমজশন মত ট্রসট করার জন্য ছমবর মভতদর মাউদসর ট্রলেট বাটন ট্রচদপ এমেক ওমেক মনদয় মাউস 

বাটন ট্রছদে মেন। 



 

 

কাজ ৩: PowerPoint স্লাইদড SmartArt অনুশীলন   

পাওয়ারপদয়ন্ট ট্রপ্রদজদন্টশদনর মাধ্যদম ট্রেমণদত পাঠোদনর জন্য ততমর মডমজটাল কনদটদন্ট মবমভন্ন আকৃমতর 

SmartArt ব্যবহার কদর কমব পমরমচমত, ট্রকান মবষদয়র তবমশষ্টূ, প্রকারদভে ইতূামে উপস্থাপন করা র্ায়। গমণত, 

মবজ্ঞান, অথ যনীমত, বাাংলা, ইাংদরমজসহ প্রায় সব মবষদয়র পাঠোদন এটি ব্যবহার কদর একজন মশক্ষক তাঁর সৃজনশীলতা 

প্রকাশ করদত পাদরন। একটি পাওয়ারপদয়ন্ট ট্রপ্রদজদন্টশন োইল মক্রদয়ট কদর তা ওদপন করুন। উক্ত ট্রপ্রদজদন্টশদনর 

ট্রর্দকাদনা স্লাইদড SmartArt অনুশীলদনর জন্য মনদচর িাপসমূহ অনুসরণ করুন: 

১.  একটি নতুন ‘Blank Slide’ মনন (Home -> New Slide -> Blank) 

2. ‘Insert’ Ribbon Tab এ মিক করুন। 

৩. ‘Illustrations’ Command Group এর মদধ্য ‘SmartArt’ option-এ মিক করুন। 

4. Choose a SmartArt Graphic-এর plate আসদব। ট্রর্দকাদনা একটি SmartArt Graphic 

মসদলক্ট কদর OK বাটন মিক করুন। 

৫. SmartArt টি স্লাইদড চদল আসদব।  

6. SmartArt ট্রর্দকান বদি মিক মেদয় কী-দবাড য ট্রথদক ট্রটিট টাইপ করুন। ট্রলখা চদল আসদব। মনদচর ইদমজ 

দুটি লক্ষূ করুন-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

উপকেণ : মুক্তপাঠ BTT রকাস্ট্রস শে অিলাইন িাস শন দিবস-২ এে ৩.১ – ৩.৩, কদিউোে (স্ট্রেক্সেপ/ল্যাপেপ), 

প্রস্ট্রিক্টে, রহায়াইে রবাে শ ও মাকশাে। 

 

সহায়িাকােীে প্রস্তুদি (Facilitator’s Preparation): 

 ট্রকাস য শুরুর পূদব য প্রমশক্ষক এমনদমশদনর মবমভন্ন অাংশগুদলা ভাদলাভাদব অনুশীলন কদর মনন। 

 মুক্তপাঠ অিলাইন িাস শন কীিাস্ট্রব ব্যবহাে কেস্ট্রি হয় িা রিস্ট্রখ দনন। 

 

পব য ১: স্লাইস্ট্রে Entrance অযাদনস্ট্রমশন অনুশীলন                     ১৫ দমমনট 

 মুক্তপাস্ট্রঠে ৩.১ এে এনোন্স অযাদনস্ট্রমশস্ট্রনে দিদেওটি অাংশগ্রহণকােী সবাইস্ট্রক রিখস্ট্রি বলুন । 

 দিদেও অনু ায়ী অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন। 

 তিবিয়স্ট্রনে মাধ্যস্ট্রম কস্ট্রয়কিনস্ট্রক কািটি প্রিশ শন কেস্ট্রি বলুন ও অন্যান্যস্ট্রিে এ কািগুস্ট্রলা সিস্ট্রকশ 

দিেব্যাক দিস্ট্রি উৎসাদহি করুন। 

 অনুশীলস্ট্রনে সময় দনস্ট্রিে রলািাে শটি অনুশীলন কদে। 

 

পব শ ২ : স্লাইস্ট্রে Exit অযাদনস্ট্রমশন অনুশীলন                  ১৫ দমমনট 

 

 মুক্তপাস্ট্রঠে ৩.২ এে এদক্সে অযাদনস্ট্রমশস্ট্রনে দিদেওটি সবাইস্ট্রক রিখস্ট্রি বলুন। 

 মুক্তপাস্ট্রঠে ৩.২ এে এদক্সে অযাদনস্ট্রমশস্ট্রনে দিদেও ও দনস্ট্রিে রলা-িাে শ অনু ায়ী অনুশীলন কেস্ট্রি 

বলুন।  

 কস্ট্রয়কিনস্ট্রক কািটি প্রিশ শন কেস্ট্রি বলুন ও অন্যান্যস্ট্রিে এ কািগুস্ট্রলা সিস্ট্রকশ দিেব্যাক দিস্ট্রি 

উৎসাদহি করুন। 

 

 

পব শ ৩: Motion Path ব্যবহাে কস্ট্রে সেল তেদখক পাস্ট্রর্থ োইদমাং  ইস্ট্রিক্টসহ অযাদনস্ট্রমশন    ১৫ দমদনে                                          

অমিদবশন: ০৬ 

                                                     সময়: ০4:45-০৫:৪৫ 
 

দবষয়বস্তু পাওয়াে পস্ট্রয়ন্ট ব্যবহাে অনুশীলন 

দশখনিল প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র , এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ- 

 Entrance এদনস্ট্রমশন প্রস্ট্রয়াগ কেস্ট্রি পােস্ট্রবন; 

 Exit এদনস্ট্রমশন ব্যবহাে কেস্ট্রি পােস্ট্রবন; 

 Motion Path এদনস্ট্রমশন সঠিকিাস্ট্রব প্রস্ট্রয়াগ কেস্ট্রি পােস্ট্রবন।  

  

 

 



 

 

 মুক্তপাস্ট্রঠে ‘দবটিটি’ রকাস্ট্রস শে ৩.৪ (সেল তেদখক পাস্ট্রর্থ অযাদনস্ট্রমশন) এে দিদেওটি অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে 

রিখস্ট্রি বলুন। 

 দিদেও এে বাইস্ট্রে রলািাে শ এবাং দপদেএি সাহাে কীিাস্ট্রব রনয়া  ায় িা রিদখস্ট্রয় দিন। 

 দনস্ট্রিে রলািাে শ অনুসেণ কস্ট্রে অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন। 

 দ্য-একিনস্ট্রক কািটি প্রিশ শন কেস্ট্রি বলুন, প্রস্ট্রয়ািনীয় দিেব্যক দিন। 

 

পব শ ৪: Motion Path ব্যবহাে কস্ট্রে বৃত্তাকাে পাস্ট্রর্থ োইদমাং ইস্ট্রিক্টসহ অযাদনস্ট্রমশন   ১৫ দমদনে 

 মুক্তপাস্ট্রঠে ৩.৫ (বৃত্তাকাে রমাশন পার্থ) দিদেওটি সবাইস্ট্রক রিখাে আমন্ত্রণ িানান। 

 দনি শাদেি প্রদক্রয়া অনুসেণ কস্ট্রে অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন। 

 দ্য-একিনস্ট্রক কািটি প্রস্ট্রিক্টস্ট্রে কস্ট্রে রিখাস্ট্রি বলুন এবাং প্রস্ট্রয়ািনীয় দিেব্যাক দিন।      

পব শ ৫:  ে যাপ আপ            ১৫ দমদনে 
 

 আিস্ট্রকে দিস্ট্রনে দবদিন্ন অদিস্ট্রবশন রর্থস্ট্রক অাংশগ্রহণকােীগণ কী কী দবষয় সিস্ট্রকশ জ্ঞান ও িক্ষিা 

অিশন কস্ট্রেস্ট্রছন িা  ািাই কোে িন্য তেবচয়ন পদ্ধমতদত কস্ট্রয়কিন অাংশগ্রহণকােীস্ট্রক প্রশ্ন কস্ট্রে রিস্ট্রন 

দনন। 

 আিস্ট্রকে দিস্ট্রনে দবদিন্ন রসশস্ট্রন অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে রকান রকান দবষস্ট্রয় দ্যব শলিা আস্ট্রছ িা দিদিি 

করুন। অাংশগ্রহণকােীগট্রণর মধ্য ট্রথদক েক্ষ একজনদক মচমিত দুব যলতা প্রদজক্টদর দূর কদর ট্রেখাদত 

বলুন। 

 িন্যবাি দিস্ট্রয় অদিস্ট্রবশন সমাপ্ত করুন।  

দনস্ট্রি শদশি কাি: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছদব ও রেক্সেবস্ট্রক্স Emphasis মিওয়া (Office 2016/2013) 
ছদব ও রেক্সে র  স্থাস্ট্রন  Emphasis মিয়া প্রস্ট্রয়ািন রসখাস্ট্রন একটি Shape আঁকস্ট্রি হস্ট্রব। ইচ্ছা কেস্ট্রল উক্ত Shape রক No 

Fill কস্ট্রে দিস্ট্রয় এে Outline এে weight বাদিস্ট্রয় মিয়া  ায়। অি:পে উক্ত Shape অর্থবা র  Textbox এ Animation 

দিস্ট্রি হস্ট্রব িা দসস্ট্রলক্ট কস্ট্রে প্রর্থস্ট্রম একটি Entrance দিস্ট্রয় পস্ট্রে Add Animation এ দগস্ট্রয়  Emphasis দিস্ট্রি হস্ট্রব। 

Emphasis অযাশনণমিনণক Animation Pane এ দগস্ট্রয় Effect option ব্যবহাে কস্ট্রে Repeat রর্থস্ট্রক সাংখ্যা ও 

Duration রর্থস্ট্রক সময় বািাস্ট্রনা- কমাস্ট্রনা  ায়। 

Emphasis Animation এে রলািাে শ (Office 2013):  
 

 



 

 

 অমিদবশন: ০৭  

পাওয়ার পদয়ন্ট: এূামনদমশন অনুশীলন 
 

কাে ১:  এযাশনটেিন ইটফক্ট পশরশচশি 

পাওয়ার পটয়টন্ট মটক্সট, ছশব, মিপ, শিপ আট য-এর উপর এযাশনটেিন অথবা মুভটেন্ট মসট করার োধ্যটে পাঠটক 

আকর্ যণীয় ও সৃেনিীলিা করা র্ায়। 

পাওয়ার পটয়টন্ট ৪ প্রকার এযাশনটেিন আটছ র্থা- Entrance, Exit, Emphasis and Motion 

Path 

 

Entrance 

মকান অবটেক্ট স্লাইটি কীভাটব প্রটবি 

করটব মসই ইটফক্ট। 

 

 

 

 

                              

Emphasis:  

োউস শিটকর োধ্যটে এই 

এযাশনটেিটনর দ্বারা মকান 

অবটেক্টটক মোর অথবা 

আলাদাভাটব আকর্ যণীয় করা 

 য়। মর্েন- মকান অবটেক্ট 

Blink করটব বা ঘুরটব ইিযাশদ। 

Exit:  

স্লাইটির মকান অবটেক্ট কীভাটব 

স্লাইি মথটক মবশরটয় র্াটব মসই 

ইটফক্ট মদয়া র্ায়। মর্েন- আটে 

আটে মফি  টয় মকান অবটেক্ট 

স্লাইি মথটক  াশরটয় র্াটব। 

 

Motion Paths: এটাও 

Emphasis ইটফটক্টর েি 

মকান অবটেক্টটক শবটির্ভাটব 

মোর মদয়া  য়। শবটির্ কটর মকান অবটেক্টটক একটা শনশদ যষ্ট পটথ গশিিীল করা, বা এক স্থান মথটক অন্য স্থাটন মুভটেন্ট 

করাটনার েন্য এই ইটফক্ট মদয়া  য়। এই ইটফটক্টর োধ্যটে রাোয় গাড়ীর ছশবটক চলন্ত, সূটর্ যর চাশরশদটক একটি শনশদ যষ্ট 

কক্ষ্পটথ পৃশথবীটক ঘুরাটনা র্ায় ইিযাশদ। 



 

 

কাে ২:  অবটেটক্টর উপর এযাশনটেিন ইটফক্ট প্রটয়াগ 

 

১. অবটেক্ট (ছশব, মিপ, মটক্সট, শিপ আট য) শসটলক্ট করুন। 

২. Animation ribbon tab-এর Animation গ্রুটপর Drop-down arrow শিক করুন। 

অথবা Advanced Animation গ্রুটপর Add Animation অপিন শিক করুন। 

 

৩. এযাশনটেিন ইটফটক্টর ড্রপ-িাউন মেনু মদখা র্াটব। এখাটন সব যটির্ ব্যবহৃি ইটফক্টগুটলা মদখটি পারটবন। এখান 

মথটক পছন্দেি ইটফক্ট শসটলক্ট করটি পাটরন। 

 



 

 

৪. মসদলক্ট করা অবদজদক্টর উপর এূামনদমশন ইদেক্ট কার্ যকরী হদব এবাং ট্রসই অবদজদক্টর উপর একটা নম্বর ট্রেখা 

র্াদব। ট্রপ্রদজদন্টশনটি স্লাইড ট্রশা করদল এূামনদমশন ইদেক্ট অবদজক্টগুদলার বামমেদকর উপদরর ট্রকাণায় ট্রেখা 

র্াওয়া ... নম্বদরর ক্রমানুর্ায়ী একটার পর একটা প্রেমশ যত হদব। 

 

 

 

 

** Animation গ্রুটপর Drop-down 

arrow Add Animation অপিন 

মিক মেদল নীদচর মেদক  

- More Entrance Effects 

- More Emphasis Effects 

- More Exit Effects 

- More Motion Paths 

অপশন পাওয়া র্াদব। এখাদন আরও অদনক 

ইদেক্ট আদছ। এই ইদেক্টগুদলাও পাওয়ারপদয়ন্ট 

স্লাইড অবদজক্টগুদলাদত প্রদয়াজনানুর্ায়ী ব্যবহার 

করা র্াদব। 

 

  



 

 

কাে ২.১:  একটি অবটেটক্টর উপর entrance, emphasis ও exit এযাশনটেিন ইটফক্ট প্রটয়াগ 

অনুিীলন 

ধাপসমূ  

1. পাওয়ারপদয়ন্ট োইল ওদপন করুন। 

2. একটি blank slide মনন। 

3. ইন্টারদনট ট্রথদক এমন একটি ছমব ডাউনদলাড করুন 

ট্রর্খাদন একটি ট্রকাণ উৎপন্ন হয়। 

4. ছমবটি পাওয়ারপদয়ন্ট স্লাইদড ইনসাট য করুন। 

5. Insert -> Shapes ট্রথদক পাদশর ছমবর 

অনুকরদণ একটি ট্রকাণ অঙ্কন করুন। একইসাদথ ট্রকাণ 

মচমিদতর জন্য একটি বৃিচাপ অঙ্কন করুন। 

6. ট্রকাদণর AC বাহু মসদলক্ট করুন। এই বাহুদত 

এূামনদমশন ইদেক্ট মেন Enternce -> Wipe। 

আর Effect Option ট্রথদক Direction 

ট্রসটিাং করুন From top. 

7. একইভাদব AB বাহুদতও Enternce -> 

Wipe। আর Effect Option ট্রথদক 

Direction ট্রসটিাং করুন From Left. 

8. A, B ও C এই মতনটি অক্ষদরও সুমবিামত enternace effect মেন। 

9. ট্রকাদণর অর্ধ্যবৃিচাপ ট্রশদপও মেদবন দুদটা এূামনদমশন ইদেক্ট। প্রথমটি Enternce -> Wipe। 

আর Effect Option ট্রথদক Direction ট্রসটিাং করুন From Bottom। এবাং মিতীয়টি 

Emphasis -> Blink। আর Effect Option ট্রথদক Timing ট্রসট করুন Repeat: 

Until end of slide. 

10. এবার মূল ব্যাদের ছমবটি মসদলক্ট করুন। এখাদন এূামনদমশন ইদেক্ট মেন। Exit -> Fade. 

11. স্লাইড ট্রশা কদর ট্রেখুন। 



 

 

কাে ৩:  Effect Option-এর ব্যবহার 

 

মকছু মকছু এূামনদমশন ইদেক্ট অপশন পমরবতযন 

করার প্রদয়াজন হদত পাদর। ট্রর্মন আপমন একটা 

অবদজদক্ট Fly In ইদেক্ট মেদয়দছন। আপমন 

চাইদল এই অবদজক্ট স্লাইদড কীভাদব আসদব ট্রসই 

মডদরকশন ঠিক কদর মেদত পাদরন।  

 

Animation Ribbon Tab-এ  

Effect Options মিক মেদয় ড্রপ-ডাউন 

তামলকা ট্রথদক কামঙ্খত মডদরকশন মসদলক্ট করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাে ৩.১:  Remove Animation 

 

১.  অবদজদক্টর পাদশ ট্রছাট নম্বর বি মিক করুন 

২. Delete ট্রপ্রস করুন 

 

 

 

 

 

 

কাে ৩.২:  Reorder the animation 

 

 

১.  ট্রর্ অবদজদক্টর এূামনদমশন ইদেক্ট আদগ বা পদর 

শুরু করদত চান ট্রসই অবদজদক্টর পাদশর নম্বরটি 

মসদলক্ট করুন। 

২. Animation tab-এর Timing কমান্ড 

গ্রুপ ট্রথদক Reorder Animaiton-এর 

অিীদন Move Earlier অথবা Move 

Later মসদলক্ট করুন। 

 



 

 

কাে ৪:  Animation Pane ব্যব ার 

 

পাওয়ারপদয়ন্ট ট্রপ্রদজদন্টশন স্লাইদডর সকল অবদজদক্টর এূামনদমশন ইদেক্ট ট্রেখা এবাং ট্রসগুদলার র্াবতীয় কার্ যক্রদমর 

মনয়ন্ত্রণ করা য়ায় Animation Pane-এর মাধ্যদম। এখান ট্রথদক ইদেক্ট Modify, Remove, 

Reorder সহ Effect Option-এর কাজ করা র্ায়। 

 

১.  Animations tab ট্রথদক Animation Pane কমান্ড মিক করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

পাওয়ারপদয়ন্ট উইদন্ডার ডান পাদশ Animation 

pane ওদপন হদব। Pane-এ কাদরন্ট স্লাইদডর 

এূামনদমশন ইদেক্টগুদলা ট্রেখা র্াদব। 

 

এখান ট্রথদক ইদেদক্টর উপর মাউস ট্রলেট বাটন 

ট্রচদপ িদর ইদেক্টদক উপদর বা নীদচ মনদত পারদবন। 

 

 

 

 

 

 

ট্রকান এূামনদমশন ইদেক্ট শুরু হদব কীভাদব? 

Start On Click, নামক  

Start With Previous নামক  

Start After Previous তা মসদলক্ট কদর 

ট্রেয়া র্ায়। 

 

Effect Options, Timing ট্রসট করা র্ায়। 

 

এছাো, ট্রকান ইদেক্ট মুছদত চাইদল ইদেদক্টর ডান 

পাদবযর ট্রছাট ড্রপ-ডাউন বাটদন মিক কদর ড্রপ-ডাউন 

ট্রমনু ট্রথদক Remove মিক করুন।  

  



 

 

অমিদবশন: ০৭ 

সময়: ০২:০০-0৩:৩০ 

দবষয়বস্তু দশক্ষক বািায়ন 

দশখনিল প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র , এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ- 

 দশক্ষক বািায়ন-এে সিস্য হস্ট্রি পােস্ট্রবন।  

 দশক্ষক বািায়ন-এ লগইন কেস্ট্রি পােস্ট্রবন।  

 দশক্ষক বািায়ন হস্ট্রি কস্ট্রন্টন্ট োউনস্ট্রলাে কেস্ট্রি পােস্ট্রবন। 
 

  

 

উপকেণ:  কদিউোে (স্ট্রেস্কেপ/ল্যাপেপ), প্রস্ট্রিক্টে, মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শন, ইন্টােস্ট্রনে 

কাস্ট্রনকশন। 

 

সহায়িাকােীে প্রস্তুদি  

 মশখনেদলর আদলাদক মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শস্ট্রনে দনদি শষ্ট অাংশগুস্ট্রলা িাস্ট্রলািাস্ট্রব রিস্ট্রখ 

দনন।  

 অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে কদিউোস্ট্রে ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াগ দনদিি করুন।  

 প্রস্ট্রিযক কদিউোস্ট্রে আপস্ট্রেস্ট্রেে ব্রাউিাে সিেওয়যাে ইনস্টল কো আস্ট্রছ দকনা রিস্ট্রখ দনন। 

 প্রদজক্টর আদগ ট্রথদকই প্রস্তুত রাখুন।  

কম শপদ্ধদি: 

পব শ  ১:  দদ্বিীয় দিবস্ট্রসে অদিস্ট্রবশনসমূদহে পুনোবৃদত্ত (Recap)                        ১৫ দমদনে 

 গিদিস্ট্রনে দবদিন্ন অদিস্ট্রবশস্ট্রনে উস্ট্রেখর াগ্য দবষয় (স্ট্র মনঃ মস্ট্রেম ইন্সেস্ট্রলশন, ইন্টােস্ট্রনে রর্থস্ট্রক ছদব 

োউনস্ট্রলাে, ইস্ট্রমইল আিান-প্রিান, পাওয়াে পস্ট্রয়স্ট্রন্টে দবদিন্ন িক্ষিা অনুশীলন ইিযাদি) সিস্ট্রকশ 

কস্ট্রয়কিন অাংশগ্রহণকােীস্ট্রক সাংস্ট্রক্ষস্ট্রপ বলস্ট্রি বলুন। 

 কা শক্রম সিস্ট্রকশ র  সকল অাংশগ্রহণকােী দবদিন্ন দবষস্ট্রয় দ্যব শলিাে কর্থা িাদনস্ট্রয়স্ট্রছন িাঁস্ট্রিে 

কস্ট্রয়কিনস্ট্রক মাদিদমদেয়া প্রস্ট্রিক্টস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম সবাে সামস্ট্রন অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন। 

অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে মধ্য রর্থস্ট্রক একিনস্ট্রক এ দবষস্ট্রয় সহায়িা কেস্ট্রি বলুন। 

পব শ ২:  দশক্ষক বািায়ন পদেদিদি, সিস্য হওয়া ও লগইন করা               ৩৫ দমদনে  

 একিন দশক্ষকস্ট্রক দিস্ট্রয় দশক্ষক বািায়ন-এে ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রে (www.teachers.gov.bd) প্রস্ট্রবশ 

কস্ট্রে এর দবদিন্ন দিিােগুস্ট্রলাে পদেিয় প্রিান করুন এবাং অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন 

(মুক্তপাঠ ৬.২ ব্যবহাে কো র স্ট্রি পাস্ট্রে)।  

 মুক্তপাঠ ৬.৩ রর্থস্ট্রক দশক্ষক বািায়স্ট্রনে সিস্য হওয়াে দিদেওটি রিখস্ট্রি বলুন।  

http://www.teachers.gov.bd/


 

 

 র  সকল অাংশগ্রহণকােী দশক্ষক বািায়স্ট্রনে সিস্য নন িাঁস্ট্রিেস্ট্রক রহাম রপইস্ট্রিে  

বােস্ট্রন দিক কস্ট্রে িেম পূেস্ট্রণে মাধ্যস্ট্রম সিস্য হওয়াে দবষয়টি অবদহি করুন এবাং সিস্য হস্ট্রি সহায়িা 

করুন।  

 দশক্ষক বািায়স্ট্রনে সিস্য হওয়াে িেম পূেস্ট্রণে পে দনস্ট্রিে রমস্ট্রসিটি আসস্ট্রব।  

 

 

 এখন সকলস্ট্রক  বােস্ট্রন দিক কস্ট্রে দশক্ষক বািায়স্ট্রন প্রস্ট্রবশ কেস্ট্রি বলুন।  

রনােঃ  অন্য রকান বািায়স্ট্রনে সিস্ট্রস্যে আমন্ত্রণ প্রাদপ্তে মাধ্যস্ট্রমও দশক্ষক বািায়স্ট্রন সিস্য হওয়া 

 ায়।  

         সিস্য িেম পূেস্ট্রণে পে ইস্ট্রমইস্ট্রল আগি দলঙ্ক-এ দিক কস্ট্রেও বািায়স্ট্রন প্রস্ট্রবশ কো  ায়।  

 

পব শ ৩: দশক্ষক বািায়ন রর্থস্ট্রক কনস্ট্রেন্ট োউনস্ট্রলাে                              ৪০ দমদনে 

 মুক্তপাঠ ইউদনে ৬.৭ (দিদেও টিউস্ট্রোদেয়াল, দপদেএি ও রলািাে শ) ব্যবহাে কস্ট্রে দশক্ষক বািায়ন রর্থস্ট্রক 

কীিাস্ট্রব কনস্ট্রেন্ট োউনস্ট্রলাে কেস্ট্রি হয় িা প্রিশ শন করুন। অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে অনুশীলস্ট্রনে িন্য সময় 

দনি শােণ কস্ট্রে দিন। 

 প্রস্ট্রিযক অাংশগ্রহণকােীস্ট্রক দশক্ষক বািায়ন রর্থস্ট্রক একটি কস্ট্রে কনস্ট্রেন্ট োউনস্ট্রলাে কেস্ট্রি বলুন।  

 োউনস্ট্রলােকৃি একটি মস্ট্রেল কনস্ট্রেন্ট উপস্থাপন করুন এবাং রপোগদি ও আইদসটিে সমন্বয়সহ গুরুত্বপূণ শ 

দবষয়গুস্ট্রলা দবস্ট্রিষণ করুন।   

 

রনােঃ  দশক্ষক বািায়স্ট্রনে দবদিন্ন পদেদিদি ও এে কা শকে ব্যবহাস্ট্রেে িন্য এ অল্প সমস্ট্রয় কাি রশষ 

কো  াস্ট্রব না। িাই ‘সম্প্রসাদেি কাি’ দহস্ট্রসস্ট্রব দশখন সামগ্রী অাংস্ট্রশ প্রিত্ত কািগস্ট্রলা দনি 

দনি সুদবিামি সমস্ট্রয় রিস্ট্রখ দনস্ট্রয় অনুশীলন কস্ট্রে দনস্ট্রি দনস্ট্রি শশনা প্রিান করুন। 

 

 

  



 

 

দশক্ষক বািায়ন 

দশক্ষক বািায়ন পমরমচমত 

 

মশক্ষক বাতায়ন এমন একটি িােিেম ট্রর্খাদন লাদখা মশক্ষক মশক্ষা মবষয়ক আদলাচনা এবাং কনদটন্ট প্রকাশ 

করদত পাদরন। এই ওদয়বসাইটটি প্রিানমন্ত্রীর কার্ যালয় এর এদিস টু ইনেরদমশন (a2i) প্রদজক্ট ততমর কদরদছ। 

এখাদন মশক্ষদকরা তাদের ততদে কো মবমভন্ন মশক্ষামূলক কনদটন্ট আপদলাড করা, মশক্ষা মবষয়ক আদলাচনাসহ 

ব্লদগ ট্রলখা ট্রশয়ার করদত পারদবন। 

 

সািারণত একজন মশক্ষক র্খন পাঠোন কদরন তখন মতমন তার সদব যাচ্চ প্রদচষ্টা মেদয় মশক্ষাোন করার ট্রচষ্টা 

কদরন। অদনক সময় একটু জটিল মবষদয় পাঠোন করদত মগদয় অন্যান্য মশক্ষদকর সাহাে ট্রনয়ার প্রদয়াজন হয়। 

ট্রসদক্ষদত্র সব সময় অন্য মশক্ষদকর সহদর্ামগতা পাওয়া নাও ট্রর্দত পাদর। এমতাবস্থায় এই জাতীয় 

মশক্ষকবাতায়দনর সাহাদে খুব সহদজই প্রদয়াজনীয় কনদটন্ট বা মশক্ষা সহায়ক ট্রর্দকান মকছু খু ুঁদজ পাওয়া সম্ভব। 

বাাংলাদেদশ প্রায় ১ লক্ষূ ২০ হাজাদরর ট্রবমশ মবদ্যালদয় ৯ লদক্ষরও ট্রবমশ মশক্ষক রদয়দছন র্ারা মশক্ষক হওয়ার 

জন্য ট্রবশ মকছু প্রমশক্ষণ গ্রহণ কদর থাদকন। মকন্তু গেবািা প্রমশক্ষণ ব্যবস্থার কারদণ অদনক সময়ই সঠিকভাদব 

মশক্ষাোন পদ্ধমত সপদকয িারণা পাওয়া র্ায় না। এছাো অদনক মশক্ষক ট্রকান মনমে যষ্ট মবষদয় ভাদলা হদয় থাদকন। 

এখন এই ট্রপাট যাদলর মাধ্যদম খুব সহদজই ট্রর্দকান মশক্ষক তার ততরী কনদটন্টটি এখাদন আপদলাড করদত 

পারদছন। আর এরই মাধ্যদম এমন একটি োটেম য ততমর হদয়দছ ট্রর্খাদন হাজাদরা মশক্ষক তাদের মনদজদের মদধ্য 

একটি েূাটেরদমর মাধ্যদম অনলাইদন ট্রর্াগাদর্াগ করদত পারদছন। শুধুমাত্র মশক্ষকই নয়, মশক্ষাথীরাও চাইদল 

এখান ট্রথদক খুব সহদজ তাদের প্রদয়াজনীয় মশক্ষা সাংমিষ্ট মবষয়টি ডাউনদলাড কদর মনদত পাদরন। এর েদল 

মশক্ষা গ্রহণ আদরা সহজতর হদয়দছ। 

 

ট্রসবার সুমবিা 

1. মশক্ষা প্রোন পদ্ধমত সহজ হদয়দছ। 

2. এক োটেদম য সকল মশক্ষকদের আনা সম্ভব হদয়দছ। 

3. মনতূ-নতুন মশক্ষা সাংমিষ্ট মবষয় সপদকয িারণা পাওয়া র্ায়। 

4. মদডল কনদটন্ট ডাউনদলাড কদর ট্রেমণকদক্ষ পাঠোন করা র্ায়। 
 

প্রমক্রয়া 

ট্রর্ ট্রকউ মশক্ষক বাতায়ন এর ট্রসবা ট্রপদত চাইদল মতমন মশক্ষক বাতায়ন ওদয়বসাইদট 

(www.teachers.gov.bd) প্রদবশ কদর এই ট্রসবা গ্রহণ করদত পারদবন। 

ট্রর্দকাদনা ব্রাউজার ওদপন কদর এদড্রসবাদর www.teachers.gov.bd কদর এন্টার ট্রপ্রস করদল মশক্ষক 

বাতায়ন ট্রহাম ট্রপজ ওদপন হদব। 
 

(সূত্র: www.nhd.gov.bd) 

http://www.teachers.gov.bd/
http://www.teachers.gov.bd/


 

 

কাি ১: সিস্য হওয়াে প্রদক্রয়া  

১. ট্রর্দকাদনা ব্রাউজাদরর এদড্রসবাদর www.teachers.gov.bd টাইপ কদর এন্টার ট্রপ্রস করুন।  

 

২. মশক্ষক বাতায়দনর ট্রহাম ট্রপদজ “Register” মলাংদক মিক কেস্ট্রল ব্যবহারকারীর একাউন্ট ট্ররমজদেশন 

েরম আসদব। েরমটি সতকযতার সাদথ র্থার্থভাদব পূরণ কদর “নতুন একাউন্ট ততমর করুন” বাটদন মিক 

করুন। 

 

রনাে:  ইউজার আইমড ও পাসওয়াড য খাতায় মলদখ রাখুন।  

         জন্ম তামরদখর বদি মিক কদর কূাদলন্ডার ট্রথদক পর্ যায়ক্রদম Year, Month, Date মসদলক্ট 

করুন। 

৩.  দশক্ষক বািায়স্ট্রনে সিস্য হওয়াে িেম পূেস্ট্রণে পে দনস্ট্রিে রমস্ট্রসিটি আসস্ট্রব।  

http://www.teachers.gov.bd/


 

 

   

কাজ ২:  মশক্ষক বাতায়দন প্রদবশ / লগইন করা 

মশক্ষক বাতায়দন নতুন একাউন্ট ততমর সেল ভাদব সপন্ন হদল ব্যবহারকারীর েরদম প্রেি ‘ইউজার আইমড’, 

‘পাসওয়াড য’ ও সমীকণ পূরণ / কূাপচা ব্যবহার কদর মশক্ষক বাতায়দন ‘লগইন’ করা র্াদব। 

১. র স্ট্রকাস্ট্রনা ব্রাউিাস্ট্রেে এস্ট্রড্রসবাস্ট্রে www.teachers.gov.bd মলদখ এন্টার ট্রপ্রস করুন। মশক্ষক 

বাতায়দনর ট্রহাম ট্রপদজর ডানমেদক   মলাংক বাটদন মিক করুন।  

 

২. 
মশক্ষক বাতায়দন প্রদবদশর জন্য সঠিকভাদব 

‘ইউজার আইমড’, ‘পাসওয়াড য’ এবাং Solve 

this simple math problem and enter 

the result বদি টাইপ কদর ‘প্রদবশ’ বাটদন 

মিক করুন। 

 
৩. মশক্ষক বাতায়ন-এ প্রদবশ করদল মনদচর ট্রহাম ট্রপজ ওদপন হদব। ট্রপদজর টাইদটল বাদর ‘স্বাগত’ ও সেদস্যর 

‘নাম’ ট্রেখা ট্রগদল বুঝা র্াদব মশক্ষক বাতায়দন প্রদবশ সেল হদয়দছ। 

 

৪. মশক্ষক বাতায়ন ট্রথদক ট্রবর হওয়ার জন্য টাইদটল বাদরর মনদচ ২য় লাইদনর সব যডানদকাণায়  

মলাংক বাটদন মিক করুন।  

http://www.teachers.gov.bd/


 

 

 
 

কাজ ৩: কদন্টন্ট পর্ যদবক্ষণ 

মশক্ষক বাতায়ন-এ মবমভন্ন িরদণর কনদটন্ট আপদলাড, ডাউনদলাড ও 

পর্ যদবক্ষণ করার সুদর্াগ আদছ। কনদটন্ট পর্ যদবক্ষদণর জন্য মশক্ষক 

বাতায়ন-এর ট্রহাম ট্রপদজর ট্রমনু বাদরর ‘কনদটন্ট’ ট্রমনুদত মিক করদল 

কদন্টদন্টর তামলকা প্রেশ যন করদব। বতযমাদন মশক্ষক বাতায়ন-এ মচত্র, 

ট্রপ্রদজদন্টশন, মভমডও, অূামনদমশন, ডকুদমন্ট, প্রকাশনা, অমডও, 

ম্যাগামজন, মনউজ, উদ্ভাবদনর গল্প, আমেবাসী ইতূামে কনদটন্ট পাওয়া 

র্াদে।  

আপমন ট্রর্িরদণর কনদটন্ট ট্রেখদত চান, তামলকায় থাকা ট্রসই কদন্টদন্টর 

িরদণর নাদমর উপর মিক করদল সাংমিষ্ট িরদণর কদন্টদন্টর ট্রপজ 

ওদপন হদব। রপস্ট্রি র্থাকা কস্ট্রন্টস্ট্রন্টে দবষস্ট্রয়ে োইস্ট্রেল দলাংস্ট্রক দিক 

করদল সাংদিষ্ট কনস্ট্রেন্টটি রিখা  াস্ট্রব। 

 

এছাো মূল ট্রমনুদত সািারণ মশক্ষা, কামরগমর মশক্ষা এবাং মাদ্রাসা মশক্ষা বাটদন মিক করদল মবষদয়র নাম সম্বমলত 

ড্রপ-ডাউন বি আসদব। ট্রসখান ট্রথদক ট্রর্ ট্রকাদনা মবষদয়র উপর মিক করদল ট্রস মবষদয়র কদন্টদন্টর তামলকা 

সম্বমলত ট্রপজ ওদপন হদব। 

 

মশক্ষক বাতায়দনর ট্রহাম ট্রপদজ কামঙ্খত এবাং মবষয়মভমিক কনদটন্ট আরও সহদজ খু ুঁদজ পাওয়ার জন্য আদরা 

সুমবিা রাখা হদয়দছ Tab মভমিক Quick Access Icon তামলকা। 

উপদরর ট্রপ্রদজদন্টশন, মদডল কনদটন্ট, গুরুত্বপূণ য ছমব ও মভমডও tab মিক মেদয় সহদজই কনদটন্ট খু ুঁদজ পাওয়া 

র্াদব। 

 

 

 

 

 



 

 

কাজ ৪: কনদটন্ট ডাউনদলাড 

পূদব যই আদলাচনা করা হদয়দছ মশক্ষক বাতায়দনর ট্রহাম ট্রপজ-এর মতনটি অপশন ট্রথদক কনদটন্ট ট্রেখা র্াদব। 

প্রথমত: ট্রমনু বাদর “কনদটন্ট” ট্রমনুর তামলকা ট্রথদক, মিতীয়ত: “সািারণ মশক্ষা”, “কামরগমর মশক্ষা” এবাং 

“মাদ্রাসা মশক্ষা” নামক ট্রমনু ট্রথদক মবষয়মভমিক এবাং তৃতীয়ত: ট্রহাম ট্রপদজর Tab মভমিক Quick Access 

Icon তামলকা ট্রথদক। 

এখাস্ট্রন একো “মস্ট্রেল কনস্ট্রেন্ট” 

োউনস্ট্রলাে কোে পদ্ধদি রিখাস্ট্রনা 

হস্ট্রলা: 

১. ট্রহাম ট্রপদজর Tab মভমিক 

Quick Access Icon 

তামলকার “মদডল কনদটন্ট” Tab-

এ দিক করুন। মদডল কদন্টদন্টর 

পাতা ওদপন হদব। এখাদন মদডল 

কদন্টদন্টর সাংখ্যাসহ কনদটন্টগুদলার 

তামলকা ট্রেখা র্াদব।  

২. তামলকার সবগুদলা কনদটন্ট ট্রেখদত চাইদল 

1, 2, 3, … পৃষ্ঠা অথবা “পরবতী” এবাং 

“পূব যবতী” ট্রনমভদগশন বাটন মিক করুন। 

৩. ট্রর্ কনদটন্টটি ডাউনদলাড করদত চান ট্রসই 

কদন্টদন্টর সবুজ রদের টাইদটদলর উপর 

মাউস পদয়ন্টার ট্ররদখ মিক করুন।  

৪. কনদটন্টটি আদরকটি ট্রপদজ ওদপন হদব। 

5. সাংমিষ্ট কনদটন্ট ট্রপদজ কনদটন্টটির 

প্রস্তুতকারদকর নাম, আপদলাড করার সময়, 

Report this content (র্মে আপমিকর 

মদন কদরন, তদব এই মলাংদক মিক মেন), কনদটন্ট পমরমচমত, কনদটন্ট মপ্রমভউ উইদন্ডা, facebook, 

twitter, google+ এ ট্রশয়ার, Like, Download, ট্ররটিাং এবাং কদমন্ট করার অপশন পাদবন। আপমন 

ট্রর্ কাজটি করদত চান ট্রসই অপশদন মিক মেদবন। 

দুই পদ্ধমতদত কনদটন্ট ডাউনদলাড করা র্ায় 

 প্রথম পদ্ধমত:  

ক. Preview Window-এর নীদচ Download বাটদন মিক মেন। সরাসমর ডাউনদলাড হদয় র্াদব। তদব 

এই পদ্ধমতদত অদনক সময় ডাউনদলাডকৃত োইল ওদপন করদত সমস্যা ট্রেখা ট্রেয়। অমরমজনাল োইল 

ডাউনদলাড করদত মিতীয় পদ্ধমতদত কাজ করদত পাদরন। 

 মিতীয় পদ্ধমত: 

 ক. Preview Window-এর Pop-out বাটদন মিক মেন। 



 

 

    খ.  Google Docs-এর ট্রপজ ওদয়ব ব্রাউজাদরর একটা নতুন Tab-এ ওদপন হদব। 

 

 গ. উপদরর ট্রপজ ট্রথদক অমরমজনাল োইলটি সরাসমর Google Drive অথবা কমপউটাদরর ড্রাইদভ 

Save করদত পারদবন। 

 র্ঘ. কমপউটাদর সাংরক্ষণ করার জন্য Open Original বাটদন মিক মেন। ডাউনদলাড হওয়া শুরু 

করদব। 

 ে. োইলটি আপনার কমপউটাদরর ওদয়ব ব্রাউজাদর ডাউনদলাডকৃত োইল সাংরক্ষণ করার জন্য ট্রর্ 

ট্রলাদকশন ট্রসটিাং আদছ ট্রসখাদন ট্রসভ হদব।  

কাজ ৫: ডাউনদলাডকৃত োইল ওদপন করা।  

১. োইলটি ডাউনদলাড হওয়ার 

পদর Google Chrome 

ব্রাউজাদরর ডাউনদলাড বাদর 

োইলটি ট্রেখা র্াদব। 

ডাউনদলাডকৃত োইলটির ডান 

পাদবযর ড্রপ-ডাউন বাটন মিক 

করুন। 

২. ড্রপ-ডাউন ট্রমনু ট্রথদক Show in 

folder মিক করুন। োইলটি ট্রর্ 

ট্রলাদকশদন ট্রসভ হদয়দছ ট্রসই 

ট্রোল্ডার ওদপন হদব। 

3. এখন প্রদয়াজন মদন করদল 

োইলটি এখান ট্রথদক Copy 

(Ctrl+C) বা Cut (Ctrl+X) 

কদর আপনার কামঙ্খত ট্রোল্ডার 

ওদপন কদর Paste (Ctrl+V) করদত পাদরন।  

 

 

 

 



 

 

সম্প্রসাদেি কাি 

 

কাি 1: কনদটন্ট-এ মন্তব্যকরণ 

১. কাদিি কনস্ট্রেন্টটি ওস্ট্রপন করুন। 

২. স্ক্রল কস্ট্রে কনদটন্ট ট্রপদজর এদকবাদর নীদচর 

মেদক র্ান। 

৩. Comment বদি কনদটন্টটি সপদকয 

গঠনমূলক মন্তব্য মলখুন। 

৪. Submit বাটদন মিক করুন। 

মব.দ্র.: মন্তব্য মলদখ সাবমমট করার পদর তা আর সাংদশািন করা র্ায়না। এজন্য সাবমমট করার পূদব যই শুদ্ধভাদব 

কনদটন্টটি মলখুন। মন্তদব্য ঢালওভাদব িন্যবাে, Thank you, Nice content, সুির হদয়দছ, সদব যাচ্চ 

ট্ররটিাংসহ িন্যবাে, আমার কনদটন্ট ট্রেখার অনুদরাি রইদলা…. ইতূামে পমরহার করা ভাদলা। 

Reply: 

আপমন চাইদল ট্রকান কদন্টদন্ট মন্তব্যকারীদের মন্তদব্যর উির মেদত পাদরন। এজন্য সাংমিষ্ট মন্তদব্যর নীদচ 

Reply ট্রলখার উপর মিক করদল ট্রর্ বি আসদব ট্রসখাদন আপনার উির মলদখ “সাংরক্ষণ” বাটদন মিক করুন। 

কাজ 2 : কদন্টন্ট-এ ট্ররটিাং প্রোন: 

১. কাদিি কনস্ট্রেন্টটি োউনস্ট্রলাে কস্ট্রে িাস্ট্রলািাস্ট্রব প শস্ট্রবক্ষণ করুন। 

২. দশক্ষক বািায়স্ট্রন কনস্ট্রেন্ট রপস্ট্রিে Preview Window-র নীদচ ট্ররটিাং ট্রেয়ার জন্য ৫ মাত্রার স্টার মচি 

আদছ। 

৩. কদন্টদন্টর মান অনুর্ায়ী ১ ট্রথদক ৫ পর্ যন্ত স্টার মসম্বদলর ট্রর্দকান একটিদত মিক করুন। 

৪. অল্প মকছুক্ষদণর জন্য ‘অদপক্ষা করুন’ ট্রমদসজ ট্রেখাদব এবাং তারপর আপনার প্রেি ট্ররটিাং কাউন্ট হদয় র্াদব। 

উদেখ্য ট্রর্, একজন ইউজাদরর একটি ট্ররটিাংই কাউন্ট হদব। 

 

 

 

কাজ 3 : মশক্ষক বাতায়দনর সেস্য ট্রখাঁজা এবাং সেদস্যর ট্রপ্রাোইল ট্রেখা 



 

 

 

১. মশক্ষক বাতায়দনর ট্রমনু বাদর “সেস্য” 

ট্রমনুদত মিক করুন। সেস্য ট্রখাঁজার জন্য সাচ য 

ট্রপজ আসদব।  

২.  সাচ য ট্রপদজ ট্রমাট সেস্য সাংখ্যার পাদশ সাচ য 

বদি ট্রর্ সেস্যদক খু ুঁজদছন, তাঁর নাম টাইপ 

কদর সাচ য বাটদন মিক করুন। 

৩. সাচ য ট্ররজাল্ট ট্রপদজ ঐ নাদমর সাদথ মমল 

আদছ এমন সেস্যদের নাদমর তামলকা ট্রেখা 

র্াদব। 

৪. কামঙ্খত সেদস্যর নাদমর উপর মিক করুন। 

 

 

 

 

 

5. কামঙ্খত সেদস্যর ট্রপজ ওদপন হদব। এই ট্রপদজ 

সেদস্যর সাংমক্ষপ্ত পমরমচমত, আপদলাডকৃত 

ট্রপ্রদজদন্টশন, ছমব, মভমডও, ডকুদমন্ট ইতূামের 

সাংখ্যা উদেখ থাকদব। 

6. আপমন উক্ত সেদস্যর ট্রকাদনা কনদটন্ট ট্রেখদত 

চাইদল কদন্টদন্টর মশদরানাম মলাংদক মিক মেদল 

তা ওদপন হদব। 

7. কনদটন্টটি ওদপন হদল তা ডাউনদলাড ও মন্তব্য 

করা সহ ট্ররটিাং মেদত পারদবন। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

কাজ 4: মশক্ষক বাতায়য়দন “আমার পাতা”’র কার্ যাবলী  

 

 
 

মশক্ষক বাতায়দন প্রদবশ করদল ট্রমনুবাদর “আামর পাতা” নাদম 

ট্রমনু ট্রেখদত পাদবন। এখাদন মিক করদল ‘আমার কনদটন্ট’, 

‘আমার ট্রপ্রাোইল’, ‘ট্রপ্রাোইল সপােনা’ এবাং ‘কনদটন্ট 

পমরসাংখ্যান’ মলাংক ট্রপজগুদলাদত প্রদবশ করা র্াদব।  

 

কাজ 5:  কনদটন্ট সপােনা (Edit)  

আপনার আপদলাডকৃত কনদটন্টসমূহ ট্রেখদত চাইদল বা ট্রসগুদলা সপােনা করদত চাইদল- 

১. মশক্ষক বাতায়দন লগইন করুন। 

২. ট্রমনুবার ট্রথদক “আমার পাতা” মিক করুন। 

৩. সাব-দমনু ট্রথদক “আমার কদন্টন্ট’-এ মিক করুন।  

নীদচর ট্রপজটি ওদপন হদব ট্রর্খাদন আপদলাডকৃত কনদটন্ট সাংখ্যা, প্রদতূকটি কনদটন্ট কতবার ট্রেখা হদয়দছ 

ট্রসই View সাংখ্যা এবাং কতটি কদমন্ট করা হদয়দছ তা ট্রেখা র্াদব। 

 

৪. কনদটন্ট সপােনার জন্য- কদন্টদন্টর টাইদটদলর উপর মাউস পদয়ন্টার রাখদল ডানপাদবয ট্রসটিাংস 

আইকদনর ড্রপডাউন বাটন ট্রেখা র্াদব।  

৫. ড্রপ ডাউন বাটন মিক কদর “সপােন”-এ মিক করুন। 

৬. সপােনার জন্য একটি ট্রপজ ওদপন হদব।  

সপােনা ট্রপদজ শুধুমাত্র ব্লগ ট্রপাস্ট এবাং অন্যান্য কদন্টদন্টর মবষয়বস্তু সরাসমর সাংদশািন করা র্াদব। মকন্তু আপমন 

র্মে কদন্টদন্ট ইদতাপূদব য আপদলাডকৃত ট্রপ্রদজদন্টশন, মচত্র, মভমডও, অমডও ইতূামে োইল পমরবতযন করদত চান 

তাহদল ট্রসগুদলা পূব য ট্রথদকই কমপউটাদর সাংদশািন কদর ট্রসভ কদর রাখদত হদব।  



 

 

 

৭. এরপর এই ট্রপদজ সাংমিষ্ট োইলটির পাদশ “অপসারণ” বাটন মিক করুন (কনোম য চাইদল কনোম য 

করুন)। 

৮. এরপর উক্ত সাংদশামিত োইলটি আপদলাদডর জন্য Choose বাটন মিক করুন। 

৯. Open ডায়ালগ বি ট্রথদক কামঙ্খত োইলটি মসদলক্ট কদর Open বাটন মিক করুন। 

১০. “সাংরক্ষণ” বাটদন মিক মেন। 

 

 

 



 

 

কাজ 6: কনদটন্ট মুদছ ট্রেলা 

১. উপদরর ১ ট্রথদক ৪ পর্ যন্ত কাজগুমল করুন। 

২. “মুদছ ট্রেল”-এ মিক করুন। 

৩. পুনরায় “মুদছ ট্রেল” কনোম য করার মিন আসদল “মুদছ ট্রেল” মিক করুন। এভাদব কদন্টন্টটি চূোন্তভাদব 

মুদছ র্াদব, আর ট্রেরত আনা র্াদবনা। 

 

কাজ 7: “আমার ট্রপ্রাোইল” ট্রেখা  
 

মশক্ষক বাতায়দন মনদজর ট্রপ্রাোইল ট্রেখদত 

চাইদল  

১. মশক্ষক বাতায়দন লগইন করুন। 

২. ট্রমনুবার ট্রথদক “আমার পাতা” মিক করুন। 

৩. সাব-দমনু ট্রথদক “আমার ট্রপ্রাোইল” মিক 

করুন। 

৪. ইউজার ট্রপ্রাোইল ট্রপজটি ওদপন হদব 

 

 

এই ট্রপদজ সেদস্যর সাংমক্ষপ্ত পমরচয় (ইাংদরমজদত সম্পূন য নাম, জন্মতামরখ, ট্রজন্ডার ও পেবী) ও ছমব ট্রেখা র্াদব। 

এছাো আপদলাডকৃত ট্রপ্রদজদন্টশন, মচত্র, মভমডও, অমডও, ডকুদমন্ট ইতূামের সাংখ্যা ও ট্রসগুদলার ক্ষুদ্রমচত্রসহ 

তামলকা ট্রেখা র্াদব। অন্যান্য সেস্যরাও এদক অপদরর ট্রপ্রাোইল ট্রপদজ ঢুদক কনদটন্টগুদলা ট্রেখদত, ডাউনদলাড 

ও কদমন্ট করদত পারদবন।  

 
 

 

 



 

 

কাজ 8: “ট্রপ্রাোইল সপােনা” ট্রেখা ও সপােনা  

1. ট্রমনুবার ট্রথদক “আমার পাতা”-এ মিক করুন। 

২. সাব-দমনু ট্রথদক “ট্রপ্রাোইল সপােনা” মলাংদক মিক করদল সেদস্যর ট্রপ্রাোইদলর তথ্য সম্বমলত েরম 

ট্রপজটি ওদপন হদব।  

এই ট্রপদজ আঞ্চমলকতা মবষয়ক ট্রসটিাংস, বতযমান পাসওয়াড য, ই-ট্রমইল ঠিকানা, পাসওয়াড য, ইাংদরমজদত সম্পূন য 

নাম, প্রমতষ্ঠাদনর নাম, মশক্ষক ট্রকাড, প্রমতষ্ঠাদনর িরন, জন্মতামরখ, ট্রজন্ডার, ট্রমাবাইল নাং, ছমব, ট্রজান, ট্রজলা, 

থানা, ট্রপাস্ট অমেস, পেবী ইিযাদি র্থাস্ট্রক। এখাস্ট্রন প্রস্ট্রয়ািনীয় অাংশগুস্ট্রলা সাংস্ট্রশািন কস্ট্রে “সাংেক্ষণ” বােস্ট্রন 

দিক কেস্ট্রি হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

উপকেণ :  কদিউোে (স্ট্রেস্কেপ/ল্যাপেপ), মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শন, প্রস্ট্রিক্টে, ইন্টােস্ট্রনে 

কাস্ট্রনকশন  

 সহায়িাকােীে প্রস্তুদি     

 অদিস্ট্রবশন পদেিালনাে সময় কদিউোস্ট্রে ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াগ আস্ট্রছ দকনা দনদিি হস্ট্রয় দনন। 

 সাংদিষ্ট অাংশগুস্ট্রলা িাস্ট্রলািাস্ট্রব অনুশীলন কস্ট্রে দনন। 

 

কম যপদ্ধমত: 

  পব শ ১: মুক্তপাঠ রেদিস্ট্রেশন                                                              ৫০ দমদনে 

 মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শন (দিবস ৮) এে ৮.১, ৮.২ ‘মুক্তপাস্ট্রঠ রেদিস্ট্রেশন’ এে দনস্ট্রি শশনা 

অনুসেন কস্ট্রে অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক মুক্তপাস্ট্রঠ রেদিস্ট্রেশন কেস্ট্রি বলুন।  

 রেদিস্ট্রেশন রশস্ট্রষ ইস্ট্রমইস্ট্রল মুক্তপাঠ রর্থস্ট্রক একটি এদক্টস্ট্রিশন দলাংক  াস্ট্রব। এ দলাংস্ট্রক দিক কেস্ট্রলই 

রেদিস্ট্রেশন সিন্ন হস্ট্রব এবাং মুক্তপাস্ট্রঠ সিলিাস্ট্রব লগইন কো  াস্ট্রব।  

 সকস্ট্রলই মুক্তপাঠ রেদিস্ট্রেশন সিন্ন কেস্ট্রি রপস্ট্রেস্ট্রছন দকনা িা ঘুস্ট্রে ঘুস্ট্রে রিখুন। অগ্রবিী 

প্রদশক্ষণার্থীস্ট্রিে সহায়িা দিস্ট্রি আমন্ত্রণ িানান।   

 প্রস্ট্রয়ািনীয় সহায়িাে মাধ্যস্ট্রম সবাইস্ট্রক মুক্তপাস্ট্রঠ রেদিস্ট্রেশন সিন্ন করুন।   

 পব শ ২: রকাস্ট্রস শ এনস্ট্রোলস্ট্রমন্ট                                                      ১০ দমদনে  

 রকাস শ এনস্ট্রোলস্ট্রমন্ট এে িন্য মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শস্ট্রনে দিবস-৮ এে ৮.৪ দনস্ট্রি শশনা 

অনুসেণ করুন। 

  অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক মুক্তপাঠ ‘মাদিদমদেয়া কনস্ট্রেন্ট তিদে’ রকাস শটিস্ট্রি র াগিান (enrollment) 

কেস্ট্রি বলুন। 

  একটি ইউদনস্ট্রেে একটি পাঠ দকিাস্ট্রব রিখস্ট্রি হয় িা রিদখস্ট্রয় দিন। 

  সিলিাস্ট্রব দনস্ট্রি শশনাগুস্ট্রলা অনুসেণ কেস্ট্রি রপস্ট্রেস্ট্রছন দকনা রিখুন।  

 প্রস্ট্রয়ািনীয় সহায়িা দিন।  

  

 

অমিদবশন: ০৮  

সময়: ০৩:৩০-০৪:৩০  

দবষয়বস্তু মুক্তপাঠ 

দশখনিল প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র , এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ- 

 মুক্তপাস্ট্রঠ রেদিস্ট্রেশন এবাং রকাস্ট্রস শ এনস্ট্রোল কেস্ট্রি পােস্ট্রবন।   
  



 

 

 

মুক্তপাঠ ট্ররমজদেশন, ট্রকাস য এনদরালদমন্ট, মুক্তপাঠ কনদটন্ট ট্রেখা 

  

মুক্তপাঠ: দশখুন …  খন র খাস্ট্রন ইস্ট্রচ্ছ 

পদেবিশনশীল পৃদর্থবীস্ট্রি জ্ঞান ও িক্ষিাে পদেদি সম্প্রসােস্ট্রণে সাস্ট্রর্থ সাস্ট্রর্থ দবদিন্ন দবষস্ট্রয় উন্মুক্ত দশক্ষা উপকেণ 

ই-লাদনাং, এম-লাদন শাং, দূেদশক্ষণ ইিযাদিে মাধ্যস্ট্রম দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ প্রিান দবদিন্ন রিস্ট্রশ অিযি গুরুত্বপূণ শ ভূদমকা 

পালন কেস্ট্রছ। উক্ত গুরুু্ত্ব উপলদি কস্ট্রে প্রিানমন্ত্রীে কা শালস্ট্রয়ে একস্ট্রসস টু ইনিেস্ট্রমশন (এটুআই) রপ্রাগ্রাম 

দবদিন্ন পিস্ট্রক্ষপ গ্রহণ কস্ট্রেস্ট্রছ, এে মস্ট্রধ্য যুগািকােী একটি পিস্ট্রক্ষপ হস্ট্রলা বাাংলা িাষায় ই-লাদন শাং িােিম শ 

‘মুক্তপাঠ’-এে উন্নয়ন এবাং বািবায়ন (www.muktopaath.gov.bd)। এ িােিম শ রর্থস্ট্রক দশক্ষক, দশক্ষার্থী 

দকাংবা আগ্রহী র  রকউ র  রকান স্থান রর্থস্ট্রক অনলাইন রকাস্ট্রস শ  অাংশগ্রহস্ট্রণে মাধ্যস্ট্রম জ্ঞান ও িক্ষিা অিশন কেস্ট্রি 

পােস্ট্রবন। এই িােিস্ট্রম শ সািােণ দশক্ষা, কাদেগদে ও বৃদত্তমূলক দশক্ষা এবাং িীবনব্যাপী দশক্ষাে সুস্ট্র াগ েস্ট্রয়স্ট্রছ। 

এমনদক বাাংলাস্ট্রিস্ট্রশে সুদবিাবদিি ও প্রাদিক িনস্ট্রগাষ্ঠীও ‘মুক্তপাঠ’ িােিম শ রর্থস্ট্রক বৃদত্তমূলক দশক্ষা গ্রহণ কস্ট্রে 

আত্মকম শসাংস্থাস্ট্রনে সুস্ট্র াগ পাস্ট্রব। 

 

সম্পূণ শ বাাংলা িাষায় দনদম শি উন্মকু্ত ই-লাদন শাং িােিম শ ‘মুক্তপাঠ’ ইস্ট্রিামস্ট্রধ্য মাঠপ শাস্ট্রয় অিযি প্রশাংসনীয় 

উস্ট্রযাস্ট্রগ পদেণি হস্ট্রয়স্ট্রছ। ২০১৬ সাস্ট্রলে ১লা রিব্রুয়াদে মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তশক মুক্তপাস্ট্রঠে উস্ট্রদ্বািন হওয়াে 

পে রসস্ট্রেম্বে ২০১৭ প শি উস্ট্রেখস্ট্র াগ্য অগ্রগদিসমূহ দনেরূপ: 

1. িনশদক্ত, কম শসাংস্থান ও প্রদশক্ষণ বুযস্ট্রোে (দবএমইটি) অদিন দবস্ট্রিশগামী মদহলা গৃহকমীস্ট্রক ই-লাদনাং 

পদ্ধদিস্ট্রি প্রদশক্ষণ প্রিান। এই কা শক্রস্ট্রমে মাধ্যস্ট্রম প্রায় ৫০% TVC হ্রাস হস্ট্রয়স্ট্রছ। 

2. রপ্রস ইনদস্টটিউে অব বাাংলাস্ট্রিশ (দপআইদব)-এে অিীস্ট্রন রিশব্যাপী ১,০০,০০০-এে অদিক 

সাাংবাদিস্ট্রকে প্রদশক্ষণ হস্ট্রয়স্ট্রছ। 

3. মাধ্যদমক ও উচ্চ দশক্ষা অদিিপ্তস্ট্রেে অিীস্ট্রন মাধ্যদমক দশক্ষকস্ট্রিে দবদিন্ন রকাস্ট্রস শ প্রদশক্ষণ িলমান 

েস্ট্রয়স্ট্রছ। 

4. প্রার্থদমক দশক্ষা অদিিপ্তস্ট্রেে ২,৫০,০০০ দশক্ষকস্ট্রক রেস্ট্রন্ডে ই-লাদনাং পদ্ধদিস্ট্রি প্রদশক্ষণ। 

5. যুব উন্নয়ন অদিিপ্তস্ট্রেে অিীস্ট্রন রবকাে যুবকস্ট্রিে আত্মকম শসাংস্থাস্ট্রনে িন্য ৩টি ই-প্রদশক্ষণ রকাস শ। 

 

মুক্তপাঠ রেদিস্ট্রেশন 

১. প্রর্থস্ট্রম আপনাে কদিউোস্ট্রেে ইন্টােস্ট্রনে ব্রাউিাে (মদিলা িায়ােিক্স) ওস্ট্রপন করুন। এেপে এস্ট্রড্রস বস্ট্রক্স 

www.muktopaath.gov.bd োইপ করুন এবাং এন্টাে বােন িাপুন। 

২. এেপে ‘দনবন্ধন’ বােস্ট্রন দিক করুন। 

 

 



 

 
 

 

২. এেপে দনস্ট্রিে িস্ট্রম শে িথ্যগুস্ট্রলা  র্থা র্থিাস্ট্রব পূেণ কস্ট্রে ‘দনবন্ধন’ বােস্ট্রন দিক করুন। 

 

 

৩. এেপে আপনাে ই-স্ট্রমইস্ট্রল একটি এদক্টস্ট্রিশন দলাংক  াস্ট্রব। আপনাে ই-স্ট্রমইল আইদেস্ট্রি সাইন ইন করুন। 

মুক্তপাঠ রর্থস্ট্রক আসা দলাংকটিস্ট্রি দিক করুন। আপনাে মুক্তপাঠ একাউন্টটি এদক্টস্ট্রিে হস্ট্রয়  াস্ট্রব। 

 

 

 

 

মুক্তপাস্ট্রঠ লগইন 

১। মুক্তপাস্ট্রঠে রহামস্ট্রপস্ট্রিে ‘লগইন’ বােস্ট্রন দিক করুন। 



 

 

 

 

২। দনস্ট্রিে দস্ক্রনটি এস্ট্রল আপনাে মুক্তপাস্ট্রঠ র  ইস্ট্রমইল আইদে দিস্ট্রয় দনবন্ধন কস্ট্রেস্ট্রছন রসটি োইপ করুন। 

এেপে পাসওয়াে শ দিস্ট্রয় ‘লগইন’ বােস্ট্রন দিক করুন।  

 

 

রকাস শ এনস্ট্রোলস্ট্রমন্ট 

১। মুক্তপাস্ট্রঠে রহামস্ট্রপস্ট্রি  াওয়াে আইকনটিস্ট্রি দিক কদে। 



 

 

 

 

২। এখন দনস্ট্রিে দস্ক্রস্ট্রনে দিদিি অাংস্ট্রশ ‘িলমান রকাস শ’-এ দিক করুন। 

 

 

৩.  িলমান রকাস শ রর্থস্ট্রক র  রকাস শটি আপদন কেস্ট্রি িান রসটিস্ট্রি দিক করুন। 

 



 

 

 

৪। এবাে রকাস শটি শুরু করুন বােস্ট্রন দিক করুন। 

 

 

৫। এিাস্ট্রব আমো মুক্তপাস্ট্রঠ মাধ্যস্ট্রম আমো রকান রকাস্ট্রস শ এনস্ট্রোল কেস্ট্রি পােব এবাং দনস্ট্রি শশনা অনুসাস্ট্রে 

রকাস শটি সিন্ন কেস্ট্রি পােব। মুক্তপাঠ রহাক আমাে রপশাগি উন্নয়স্ট্রনে একটি িােিম শ। 

 



 

 

অমিদবশন: ০৯  

                                                     সময়: ৪:৪৫-০৬:০০ 

 

মবষয়বস্তু ইন্টােস্ট্রনে রর্থস্ট্রক দবষয়দিদত্তক দিদেও সাংগ্রহ (YouTube) এবাং স্লাইস্ট্রে 

দিদেও দিপ যুক্ত কো 

মশখনেল প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র , এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ- 

 YouTube রর্থস্ট্রক দশক্ষাদবষয়ক দিদেও দিপ োউনস্ট্রলাে কস্ট্রে রিাল্ডাস্ট্রে সাংেক্ষণ 

কেস্ট্রি পােস্ট্রবন।    

 পাওয়ােপস্ট্রয়ন্ট স্লাইস্ট্রে দিদেও দিপ ইনসাে শ কেস্ট্রি পােস্ট্রবন।   

 

  

উপকেণ : মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শন, কদিউোে (স্ট্রেস্কেপ/ল্যাপেপ), প্রস্ট্রিক্টে, ইন্টােস্ট্রনে  

কাস্ট্রনকশন।  

 

সহায়িাকােীে প্রস্তুদি  

 প্রমতটি কমপউটাদর ইন্টারদনট সাংদর্াগ মনমিত করুন। 

 মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শন রর্থস্ট্রক এই অদিস্ট্রবশন সাংদিষ্ট অাংশ িাস্ট্রলািাস্ট্রব রিস্ট্রখ দনন। 

কম যপদ্ধমত: 

পব শ ১: মুক্তপাঠ ব্যবহাস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম ইন্টােস্ট্রনে রর্থস্ট্রক দিদেও সাংগ্রহ (YouTube)                    ৪৫ দমদনে 

 মুক্তপাঠ BTT অিঅলাইন িাস শন রর্থস্ট্রক মমডউল ৪.১ (দিদেও অনুসন্ধান ও োউনস্ট্রলাে কো) এে 

দিদেওটি প্রস্ট্রিযকস্ট্রক রিখস্ট্রি বলুন। কােও রকান সমস্যা হস্ট্রল সহায়িা করুন এবাং পারেশী   

প্রদশক্ষণার্থীস্ট্রিে অন্যদেরদক সহায়িা কোে িন্য উৎসাদহি করুন। 

  BTT অিঅলাইন িাস শন এে সাংদিষ্ট দপদেএি এবাং ট্রলাচাট য একবাে রিস্ট্রখ দনস্ট্রি বলুন।  

  BTT অিঅলাইন িাস শন এে দনস্ট্রি শশনা রমািাস্ট্রবক প্রস্ট্রিযকস্ট্রক দিদেও োউনস্ট্রলাে কেস্ট্রি বলুন।  

োউনস্ট্রলাস্ট্রেে িন্য সময় দনি শােণ কস্ট্রে দিন। প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন সহায়িা করুন এবাং পারেশীদের সহায়িা 

কোে 

      িন্য উৎসাদহি করুন। 

  তিবিয়স্ট্রনে মাধ্যস্ট্রম কস্ট্রয়কিনস্ট্রক ১.৩ এে কািটি প্রস্ট্রিক্টস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম কস্ট্রে রিখাস্ট্রি বলুন। 

  প্রশ্ন করুন ডাউনদলাডকৃত মভমডওটি ট্রকান ট্রোল্ডাদর আদছ? গুগলক্রম ও মদিলা োয়ারেি ব্রাউিাে 

কস্ট্রে োউনস্ট্রলােকৃি দিদেওটি সহস্ট্রি খু ৌঁস্ট্রি পাওয়াে প্রদক্রয়াটি একিন পােিশী প্রদশক্ষণার্থীস্ট্রক রিখাস্ট্রি 

বলুন। আপদন সহায়িা করুন। 

 সকলস্ট্রক িন্যবাি দিস্ট্রয় উৎসাদহি করুন। 

 

 

 



 

 

পব শ ২: স্লাইস্ট্রে দিদেও দিপ সদন্নস্ট্রবশ কো             15 দমদনে 

 

 প্রশ্ন করুন রকউ পাওয়ােপস্ট্রয়ন্ট স্লাইস্ট্রে দিদেও ইনসাে শ কেস্ট্রি পাস্ট্রে দকনা? পােিশীস্ট্রিে দিদিি কস্ট্রে 

দনন। 

 মুক্তপাঠ অিঅলাইন িাস শন রর্থস্ট্রক BTT রকাস্ট্রস শে মদেউল ৪.২ (দিদেও িাইল স্লাইস্ট্রে যুক্ত কো) এে 

দিদেওটি প্রস্ট্রিযকস্ট্রক রিখস্ট্রি বলুন। কােও রকান সমস্যা হস্ট্রল সহায়িা করুন এবাং পােিশী 

প্রদশক্ষনার্থীস্ট্রিে সহায়িা কোে িন্য উৎসাদহি করুন। 

 BTT অিঅলাইন িাস শন এে সাংদিষ্ট দপদেএি এবাং ট্রলাচাট য একবাে রিস্ট্রখ দনস্ট্রি বলুন। 

 সবাইস্ট্রক পাওয়ােপস্ট্রয়ন্ট স্লাইস্ট্রে দিদেও ইনসাে শ কেস্ট্রি বলুন। সময় দনি শােণ কস্ট্রে দিন। প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন 

সহায়িা করুন। 

 তিবিয়স্ট্রনে মাধ্যস্ট্রম কস্ট্রয়কিনস্ট্রক কািটি প্রস্ট্রিক্টস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম কস্ট্রে রিখাস্ট্রি বলুন। 

 কােও বুঝস্ট্রি সমস্যা র্থাকস্ট্রল প্রশ্ন কেস্ট্রি উৎসাদহি করুন। প্রদয়াজনীয় মেডব্যাক মেন। 

 িন্যবাি িাদনস্ট্রয় অদিস্ট্রবশন সমাপ্ত করুন।  

 

ে যাপ-আপ                1৫ দমদনে 

 আিস্ট্রকে দিস্ট্রনে দবদিন্ন অদিস্ট্রবশন রর্থস্ট্রক অাংশগ্রহণকােীগণ কী কী দবষয় সিস্ট্রকশ জ্ঞান ও িক্ষিা 

অিশন কস্ট্রেস্ট্রছন িা  ািাই কোে িন্য কস্ট্রয়কিন অাংশগ্রহণকােীস্ট্রক প্রশ্ন কস্ট্রে রিস্ট্রন দনন। প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন 

দিেব্যাক দিন।  

 আজদকর মেদনর কাজগুদলা পেবিী দিস্ট্রনে দেকযাপ রসশস্ট্রনে িন্য চচ যা করদত বলুন।  

  িন্যবাি িাদনস্ট্রয় অদিস্ট্রবশন সমাপ্ত করুন।  

 

 

  



 

 

ইন্টারদনট ট্রথদক মবষয়মভমিক মভমডও সাংগ্রহ (YouTube) এবাং 

স্লাইদড মভমডও মিপ যুক্ত করা 

 

মডমজটাল কনদটন্ট মহদসদব পাঠ সাংমিষ্ট মভমডও/অূামনদমশন একটা কার্ যকরী উপকরণ। মবষয়মভমিক একটা 

মভমডও ট্রেমখদয়ও একটি িাস পমরচালনা করা য়ায়। মভমডও’র মবশাল ভান্ডার হদলা www.youtube.com. 

এখাদন YouTube ট্রথদক মভমডও সাচ য এবাং ডাউনদলাড করার পদ্ধমত বণ যনা করা হদলা। 

 

কাজ ১: YouTube মভমডও সাচ য 

15. কমপউটার/ল্যাপটদপ ইন্টারদনট সাংদর্াগ মনমিত করুন। 

16. ট্রর্দকাদনা ব্রাউজার (Google Chrome 

/Mozila FireFox) ওদপন করুন। 

17. এদড্রসবাদর টাইপ করুন 

www.youtube.com 

18. Enter ট্রপ্রস করুন। 

 

19. YouTube-এর ট্রহাম ট্রপজ ওদপন হদব। মভমডও সাদচ যর জন্য search ট্রলখা বদি keywords 

টাইপ কদর Enter ট্রপ্রস করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 Video Search 

Box 



 

 
[[ন ৮৯পটপটটটটটটটটটটটটটটটটটটটটটটটটমহড মহ৪জ৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪  

20. Keywords হদে পাদঠর জন্য ট্রর্ মবষদয়র মভমডও খু ুঁজদত চান তার সাংমক্ষপ্ত কদয়কটি শব্দ। ট্রর্মন- 

father of nation’s speech, Bangladesh liberation war, seed 

germination, blood circulation, volcano eruption, 

pollination। বাাংলায়ও মলখদত পাদরন- পামন দূষণ, পামন চক্র, গমণত ট্রসট, প্রমতেলন, প্রমতসরণ 

ইতূামে। 

 

21. সাচ য বদি seed germination টাইপ কদর enter key ট্রপ্রস করুন। এ সাংক্রান্ত 

মভমডওগুদলার তামলকা আসদব। 

 

 

22. সাচ য ট্ররজাল্ট উইদন্ডা পমরমচমত 

a. সাচ য বি – ট্রর্খাদন মভমডও ট্রখাঁজার জন্য keywords টাইপ করদত হয়। 

b. Filter – মবমভন্ন অপশন আদছ, ট্রর্খান ট্রথদক র্মে কম মডউদরশদনর মভমডও, সব যদশষ 

আপদলাডকৃত ইতূামে অপশন মসদলক্ট কদর কামঙ্খত মভমডও খু ুঁজদত পাদরন। 

c. ট্রর্ keywords মেদয় মভমডও সাচ য করা হদয়দছ, ট্রস সপমকযত কতটি মভমডও পাওয়া ট্রগদছ, 

তার সাংখ্যা। 

d. মভমডও’র ছমব অথবা মভমডও’র মশদরানাম এবাং মলাংক-এর উপর মিক মেদল মভমডওটা 

আদরকটি নতুন উইদন্ডাদত play হদব। এই নতুন উইদন্ডার URL মভমডওটি ডাউনদলাদডর 

জন্য গুরুত্বপূণ য। 



 

 

e. প্রদতূক মভমডও ডানমেদকর মনদচ ট্রর্ সাংখ্যা থাদক, এটা আসদল ঐ মভমডওটা কত মমমনদটর 

তা মনদে যশ কদর।  

 

23. কামঙ্খত মভমডওটার মশদরানাম অথবা ছমবর উপর মিক করুন। মভমডওটা নতুন আদরকটি 

উইদন্ডাদত ওদপন হদব। 

 

কাজ ২: youtube ট্রথদক মভমডও ডাউনদলাড 

 

1. নতুন ট্রর্ উইদন্ডাদত মভমডওটা ওদপন হদব, ট্রসই উইদন্ডার এদড্রসবাদর ট্রর্ লম্বা ট্রলখা থাদক ট্রসটাই 

মভমডওটার URL। এই URL-এর www. এর পদর এবাং youtube.com-এর আদগ ss 

টাইপ কদর enter key ট্রপ্রস করুন (ছমব – a ট্রেখুন)।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Saveform.net-এর নতুন আদরকটি ওদয়বসাইদটর ট্রপজ ওদপন হদব। 

3. a. Video Format ও resulation মসদলক্ট করুন। 

b. Download বাটন মিক করুন। 

  

    মভমডওটা ডাউনদলাড হওয়া শুরু হদব। 



 

 

মভমডও ডাউনদলাড হওয়াকালীন এবাং ট্রশদষ google chrome ব্রাউজাদরর বাম পাদশর নীদচর কণ যাদর 

download bar-এ ডাউনদলাড প্রদগ্রস এবাং Finish ট্রেখাদব (ছমবদত ১নাং)। 

 

4. ডাউনদলাডকৃত মভমডও ট্রর্খাদন ট্রসভ হদয়দছ ট্রসই folder ওদপন করদত চাইদল ১নাং ছমবর drop-

down বাটন মিক করুন। 

5. Drop-up ট্রমনু ট্রথদক Show in folder মিক করুন। 

6. ৩নাং মচদত্রর Download location folder ওদপন হদব এবাং আপনার ডাউনদলাডকৃত মভমডও 

োইলটা মসদলদক্টড থাকদব। এখান ট্রথদক কমপ কদর আপনার কামঙ্খত ট্রোল্ডাদর ট্রপস্ট করুন। 

7. ব্রাউজার মহসাদব মমজলা োয়ারেি ব্যবহার করদল উপস্ট্রেে বাে এে োউন িীে রর্থস্ট্রক একই প্রদক্রয়ায় 

কীিাস্ট্রব সহস্ট্রি দিদেও খু ৌঁস্ট্রি পাওয়া  াস্ট্রব িা রিদখস্ট্রয় দিন। 

 

 



 

 

Youtube ট্রথদক মভমডও ডাউনদলাড করার আদরা মবকল্প পদ্ধমত 

Google Chrome-এর জন্য 

1. Google chrome ব্রাউজার ওদপন করুন। 

2. Google search বদি add ons chrome app মলদখ এন্টার ট্রপ্রস করুন (ছমবদত ‘1’)। 

3. সাচ য ট্ররজাল্ট ট্রথদক chrome web store মলাংক মিক মেন (ছমবদত ‘2’)  

4. Chrome web store-এর ট্রপজ ওদপন হদব। 

5. Chrome web store বাাংলায় chrome ওদয়ব ট্রোকাদনর সাচ য বদি free youtube 

downloader মলদখ এন্টার ট্রপ্রস করুন (মচদত্র ‘3’)। 

 

6. এদিদটনশানসমূদহর সাচ য তামলকা ট্রথদক 

Youtube Downloader-এর 

পাদশ Chrome এ জুড়ুন বাটদন মিক 

করুন (মচদত্র ‘4’) 

7. কনোদম যশন চাইদব Add 

extension বাটন মিক করুন (মচদত্র 

‘5’) 

8. ব্রাউিাে দহসাস্ট্রব মদিলা িায়ােিক্স ব্যবহাে 

কেস্ট্রল উপস্ট্রেে বাে এে োউন িীে রর্থস্ট্রক 

কীিাস্ট্রব সহস্ট্রি দিদেও খু ৌঁস্ট্রি পাওয়া  াস্ট্রব 

রিদখস্ট্রয় দিন। 

 

মভমডও ডাউনদলাদডর জন্য Youtube-এর ট্রপদজ ঢুকুন। 



 

 

1. এখন প্রদতূকটি মভমডও নীদচ Download বাটন পাদবন। 

2. Download বাটন মিক মেদল মভমডও েরদমট এবাং ট্ররজুদলশদনর তামলকা আসদব। আপমন ট্রর্ 

েরদমদটর মভমডও ডাউনদলাড করদত চান তামলকা ট্রথদক ট্রসটার উপর মিক মেন (মচত্র – ১)। 

3. আদরকটি ট্রপজ ওদপন হদব – 

 

4. এখাদন (মচদত্র ‘2’) এ ট্রেখাদনা ডাউনদলাড বাটদন মিক মেন। 

5. োইলটা সরাসমর ডাউনদলাড 

হওয়া শুরু হদব এবাং 

ডাউনদলাড ট্রশদষ ডাউনদলাড 

বাদর ট্রেখা র্াদব (মচদত্র ‘3’)। 

এখান ট্রথদক পূদব য ‘কাজ ২’-এ 

বমণ যত পদ্ধমতদত 

ডাউনদলাডকৃত োইলটি ওদপন 

করুন। 

 

 

 

 

 

Mozila FireFox-এ Extension install-এর মনয়ম 

1. Open Menu 



 

 

2. Add-ons 

3. Extensions 

4. Search boxএ free youtube downloader টাইপ কদর এন্টার ট্রপ্রস 

5. সাচ য তামলকা ট্রথদক Simple YouTube to MP3/MP4 converter and downloader অথবা 

এ জাতীয় ট্রর্দকান একটির উপর মিক করুন। 

6. Add to Firefox বাটদন মিক করুন। 

7. কনোম য চাইদব Add বাটদন মিক করুন। 

8. YouTube মভমডও ওদপন করুন Convert and Download বাটন পাদবন। 

কাজ ৩: স্লাইদড মভমডও মিপ ইনসাট য 

পাওয়ারপদয়ন্ট স্লাইদড দু’ভাদব মভমডও মিপ ইনসাট য করা র্ায়: 

প্রথম পদ্ধমত 

1. একটি পাওয়ারপদয়ন্ট োইল ওদপন করুন 

2. একটি Blank Slide মনন। 

3. Insert tab মিক করুন। 

4. Media কমান্ড গ্রুপ ট্রথদক Video অপশদন মিক করুন। 

5. Drop-down ট্রমনু ট্রথদক 

দু’ভাদব মভমডও মিপ ইনসাট য 

করদত পারদবন। একটা 

Online Video অন্যটি 

Video on My PC. 

(Online Video মিক 

মেদল YouTube ট্রথদকও 

মভমডও ইনসাট য করদত 

পারদবন।) 

6. Video on My PC মিক 

মেন। Insert Video 

ডায়ালগ উইদন্ডা আসদব। 

7. এখান ট্রথদক আপনার 

কমপউটাদরর ট্রর্ ট্রলাদকশদন মভমডওটা আদছ তা মসদলক্ট কদর Insert বাটদন মিক করুন। 

8. মভমডও মিপ স্লাইদড আসদল Format এবাং Playback নাদম মভমডওর কাদজর জন্য নতুন দুটি 

ribbon tab সৃমষ্ট হদব। 

 



 

 

মভমডওটা স্লাইদড ইনসাট য হদল Playback Tab Ribbon-এ ট্রর্সব অপশন আদছ ট্রসগুদলা ব্যবহার 

কদর মভমডওটা প্রেশ যদনর জন্য মবমভন্ন কমান্ড প্রদয়াগ করা র্ায়।  

9. Playback tab ribbon-এ Editting কমান্ড গ্রুদপ Trim Video নাদম অপশন 

ব্যবহার কদর পাওয়ার পদয়ন্ট স্লাইদডই মভমডওর প্রথম এবাং ট্রশষ ট্রথদক মকছু অাংশ ট্রকদট ট্রেলদত 

পারদবন। 

10. Video Option কমান্ড গ্রুদপর Start তামলকা ট্রথদক স্লাইড ট্রশা করদল মভমডওটা 

Automatically নামক When Clicked on করদল ওদপন হদব তা মনি যারণ কদর ট্রেয়া 

র্ায়। 

11. এছাো আদরা মকছু অপশন আদছ, র্া অনুশীলদনর মাধ্যদম েক্ষতা অজযন করুন। 



 

 

মিতীয় পদ্ধমত 

1. একটি পাওয়াার পদয়ন্ট োইল ওদপন করুন। 

2. একটি Blank Slide Create করুু্ন। 

3. Insert tab মিক করুন। 

4. Text কমান্ড গ্রুপ ট্রথদক 

Object অপশন মিক করুন। 

5. Insert Object ডায়ালগ 

বি ওদপন হদব। এখান ট্রথদক 

মভমডও োইলটি মসদলক্ট করদত 

হদব। 

6. Create from file ট্ররমডও বাটন মিক করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Browse এ মিক করুু্ন। 

8. Browse dialog box ট্রথদক 

ট্রর্ মভমডও অবদজক্ট আকাদর 

পাওয়ার পদয়ন্ট োইদল embed 

করদত চান ট্রসটি মসদলক্ট কদর OK 

বাটদন মিক করুন। 

 

 



 

 

9. Display as 

icon ট্রচকবদি টিক 

করুন। 

 

10. Change Icon 

মিক করুন (র্মে 

পমরবতযন করদত চান) 

অথবা OK বাটদন 

মিক মেদয় এখান 

ট্রথদকই এই কাজটি ট্রশষ 

করদত পাদরন। র্মে 

Change Icon-এ মিক কদরন তাহদল Chage Icon ডায়ালগ বি আসদব- 

 

11. এখান ট্রথদক আইকন মসদলক্ট করুন। এছাো 

Caption বদি মভমডও সাংমিষ্ট একটি নাম 

টাইপ করুন। ট্রর্মন- Volcano 

 

12. OK বাটন মিক করুন। আবার OK বাটন 

মিক করুন। 

এরকম একটি আইকন স্লাইদড যুক্ত হদব। 

 
 

13. আবার Insert tab ট্রথদক 

Link কমান্ড গ্রুদপর অিীন 

Action মসদলক্ট করুন। 

 

 

14. Action settings ডায়ালগ বি ট্রথদক 

Object Action ট্ররমডও বাটন মিক করুন। 

 

15. OK মিক করুন। 

স্লাইড ট্রশা কদর মভমডও আইকদনর উপর মিক করদল মভমডও 

ট্রে হদব। 

 

 



 

 

 

উপকেণ :  মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শস্ট্রনে ১১.১ - ১১.১৪  প্রস্ট্রিক্টেসহ কদিউোে,ইন্টােস্ট্রনে 

কাস্ট্রনকশন, রবাে শ,  মাকশাে রপন।  

 

 সহায়িাকােীে প্রস্তুদি           

 সকল প্রদশক্ষণার্থীস্ট্রিে কদিউোস্ট্রে ইন্টােস্ট্রনে কাস্ট্রনকশন এবাং মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শন 

আস্ট্রছ দকনা দনদিি হস্ট্রয় দনন। 

 কদিউোে ও মাদিদমদেয়া প্রস্ট্রিক্টস্ট্রে সঠিকিাস্ট্রব সাংস্ট্র াগ আস্ট্রছ দকনা রস ব্যাপাস্ট্রে দনদিি হস্ট্রবন। 

 

 

কম যপদ্ধমত 

পব শ  ১:  র্তিীয় দিবস্ট্রসে অদিস্ট্রবশনসমূদহে পুনোবৃদত্ত (Recap)                   ১৫ দমদনে 

 গিদিস্ট্রনে দবদিন্ন অদিস্ট্রবশস্ট্রনে দবষয় কস্ট্রয়কিন অাংশগ্রহণকােীস্ট্রক সাংস্ট্রক্ষস্ট্রপ বলস্ট্রি বলুন। 

 গিদিস্ট্রনেে কা শক্রম সিস্ট্রকশ র  সকল অাংশগ্রহণকােী দবদিন্ন দবষস্ট্রয় দ্যব শলিাে কর্থা িাদনস্ট্রয়স্ট্রছন 

িাঁস্ট্রিে কস্ট্রয়কিনস্ট্রক মাদিদমদেয়া প্রস্ট্রিক্টস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম সবাে সামস্ট্রন অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন। 

অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে মধ্য রর্থস্ট্রক একিনস্ট্রক এ দবষস্ট্রয় সহায়িা কেস্ট্রি বলুন। 

 

পব শ ২ : ল্যাপেপ/ কদিউোে িীর্ শদিন ঠিকিাস্ট্রব সাদি শস রিয়াে িন্য  টিপ স                    ২০ দমদনে 

 

 অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে কাছ রর্থস্ট্রক একক কাস্ট্রিে মাধ্যস্ট্রম ল্যাপেপ/ কদিউোস্ট্রেে কী িেস্ট্রণে  ত্ন 

দনস্ট্রি হয় িা িানাে রিষ্টা করুন 

 মাদিদমদেয়াে মাধ্যস্ট্রম ল্যাপেপ/ কদিউোে িীর্ শদিন ঠিকিাস্ট্রব সাদি শস দিস্ট্রি পাস্ট্রে রস সাংক্রাি 

দনস্ট্রিে  টিপসগুদল উপস্থাপন করুন 

 

ল্যাপেপ/ কদিউোে িীর্ শদিন ঠিকিাস্ট্রব সিল োখাে টিপ স: 

1. সোসদে সূস্ট্র শে আস্ট্রলাস্ট্রি ল্যাপেপ ব্যাবহাে কেস্ট্রবন না। কােণ এস্ট্রি আপনাে ল্যাপেপ খুব দ্রুি গেম 

হস্ট্রয় র  ট্রকাদনা িেস্ট্রনে ক্ষদি হস্ট্রি পাস্ট্রে। 

2. প্রদসসস্ট্রেে উপে িাপ কমাস্ট্রি ট্রর্ গুমল মনদয় কাজ করা হদে না ট্রস রপ্রাগ্রামগুস্ট্রলা বন্ধ কস্ট্রে রাখুন। 

3. ত্রুটিযুক্ত দবদ্যযস্ট্রিে লাইস্ট্রন ল্যাপেপ/ কদিউোে িালাস্ট্রনা উদিি নয়। 

মবষয়বস্তু  পাঠ পদেকল্পনা প্রণয়ন ও মবদবচূ মবষয় (একটি মস্ট্রেল কনস্ট্রেন্ট প্রিশ শন) 

মশখনেল  প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র ,এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ- 

 দেদিোল কনস্ট্রেন্ট তিদেে দবস্ট্রবিয দবষয়গুস্ট্রলা বণ শনা কেস্ট্রি পােস্ট্রবন।  
 

  

অদিস্ট্রবশন ১০ 

সময়: ০২:০০-0৩:৩০ 
 

মবষয়বস্তু োবল সুযটিাং 

মশখনেল প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র , এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ- 

১.   ল্যাপেপ/ কদিউোে  িীর্ শদিন ঠিকিাস্ট্রব সাদি শস রিয়াে উপায় ব্যাখ্যা কেস্ট্রি পােস্ট্রব। 

2.  youtube ব্যবহার কদর ICT উপকেস্ট্রণে োবল সুযটিাং কেস্ট্রি পােস্ট্রব। 

 

 
  



 

 

4. অন্য ট্রপ্রাগ্রাস্ট্রম কাি কোে সময় সব সময় হাে শদেস্ক রর্থস্ট্রক মুদি ও গান িলাস্ট্রবন না। কােণ ল্যাপেস্ট্রপে 

দসদে/দেদিদে েস্ট্রমে ক্ষমিা কম হস্ট্রয় র্থাস্ট্রক। 

5. ব্যাোদে  দি কম ব্যবহাে কো হয় বা একবাস্ট্রেই ব্যবহাে না কো হয় তাহদল এর আয়ু কস্ট্রম  ায়। সব 

সময় িাস্ট্রিশ রেস্ট্রখ ল্যাপেস্ট্রপ কাি কো উদিি নয়।  

6. সপ্তাস্ট্রহ অিি একবাে হাে শদেস্ক দেফ্রাগস্ট্রমন্ট করুন। 

7. অপ্রস্ট্রয়ািনীয় বা ব্যবহাে কস্ট্রেন না এমন রপ্রাগ্রাম/সিেওয়ূােগুস্ট্রলা আনইনষ্টল করুন। 

8. দেমুিাল ড্রাইি (রপনড্রাইি, রমস্ট্রমাদে কাে শ, হাে শদেস্ক ইিযাদি) দিস্ট্রয় িথ্য আিান-প্রিাস্ট্রনে সমস্ট্রয় 

ল্যাপেপ সবস্ট্রিস্ট্রয় রবদশ িাইোস্ট্রসে কবস্ট্রল পদে। এসব  ড্রাইভ ল্যাপেস্ট্রপ প্রস্ট্রবশ কোস্ট্রল অবশ্যই 

অযাদন্টিাইোস মেদয় স্কযান কস্ট্রে দনস্ট্রি হস্ট্রব। 

9. অযাদন্টিাইোস  সিেওয়ূাে কদিউোস্ট্রে ইন্সেল কোই রশষ কাি নয়। দনয়দমি অযাদন্টিাইোস হাল নাগাি কস্ট্রে দনস্ট্রি 

হস্ট্রব। 

10. দেমুিাল দেস্ক কখস্ট্রনা রিাল্ডাস্ট্রেে মস্ট্রিা োবল দিস্ট্রক খুলস্ট্রবন না, এস্ট্রি িাইোস ছোদত পাস্ট্রে। োন দিক কস্ট্রে ওস্ট্রপন 

অপশস্ট্রন দিক কস্ট্রে খুলস্ট্রবন। 

11. দেমুিাল দেস্ক (রপনড্রাইি) কদিউোে রর্থস্ট্রক োন দিস্ট্রয় খুলস্ট্রবন না।  

12. আমো অস্ট্রনস্ট্রক িাইোস রর্থস্ট্রক মুদক্ত পাওয়াে িন্য মস্ট্রন কদে দ্য-দিনটি অযাদন্টিাইোস ইন্সেল কস্ট্রে োখস্ট্রল মস্ট্রন হয় 

েক্ষা পাওয়া  াস্ট্রব, এটি একিম ভুল িােণা। একটিে রবদশ অযাদন্টিাইোস ইন্সেল কেস্ট্রবন না। এস্ট্রি কদিউোে িীে 

গদিে হস্ট্রয় র্থাস্ট্রক। 

13. অ র্থা সিেওয়ূার ইন্সেল কো রর্থস্ট্রক দবেি র্থাকুন। মস্ট্রন োখস্ট্রবন, সিেওয়ূাদরর সস্ট্রে িাইোস আপনাে কদিউোস্ট্রে 

প্রস্ট্রবশ কেস্ট্রি পাস্ট্রে। 

14. সাি শাস্ট্রে যুক্ত এমন ল্যাপেস্ট্রপ সব িেস্ট্রনে কাি কেস্ট্রবন না, িাহস্ট্রল িাইোস্ট্রসে আক্রমস্ট্রণে দশকাে হস্ট্রি পাস্ট্রেন।  

15. িেকাে হস্ট্রল একটি িাস্ট্রলা লাইস্ট্রসন্সপ্রাপ্ত অযাদন্টিাইোস ইন্সেল কস্ট্রে মনদবন এবাং দনয়দমি রনে সাংস্ট্র াগ দিস্ট্রয় 

হালনাগাি কট্রর মনদবন। অস্ট্রো আপস্ট্রেে সুদবিা এনাবল সদক্রয় কস্ট্রে োখস্ট্রবন। 

16. ইন্টােস্ট্রনস্ট্রে সব িেস্ট্রনে ওস্ট্রয়ব সাইস্ট্রে না  াওয়াই িাস্ট্রলা।  

17. disk cleanup এে মাধ্যস্ট্রম C drive পদেস্কাে করুন 

18. run ব্যবহার কদর ‘tree’, ‘%tamp%’, ‘recent’ ইতূামে কমাস্ট্রন্ডে মাধ্যস্ট্রম অপ্রস্ট্রয়ািনীয় 

িাইলগুদল মুস্ট্রছ রিলুন 

19. ল্যাপেপ/ কদিউোস্ট্রে পাদন দকম্বা অন্য রকান িেল না প্রস্ট্রবশ কস্ট্রে রস দবষস্ট্রয় রখয়াল োখস্ট্রি হস্ট্রব,  দি পাদন ল্যাপেস্ট্রপ 

প্রস্ট্রবশ কস্ট্রে িাহস্ট্রল সাস্ট্রর্থ সাস্ট্রর্থ ল্যাপেপ বন্ধ কস্ট্রে ব্যাোদেো খুস্ট্রল রিলুন। 

 

  পব শ ২: ICT উপকেণ ব্যবহাস্ট্রেে সময় সািােণি কী কী সমস্যা হয়       ১০ দমদনে 

 অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে কাছ রর্থস্ট্রক একক কাস্ট্রিে মাধ্যস্ট্রম ICT উপকেণ ব্যবহাস্ট্রেে ২টি কস্ট্রে  সািােণ 

সমস্যা খািায় দলখস্ট্রি বলুন 

 সািােণ সমস্যাগুদল রবাস্ট্রে শ উপস্থাপন করুন। 

   

 

পব শ ৩: োবল সুযটিাং সাংক্রাি মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শস্ট্রনে ১১.১ -  ১১.১৪ এে সাস্ট্রর্থ 

পদেদিদি                                                                                                     ১৫ দমদনে 

         

 মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শস্ট্রনে ১১.১ - ১১.১৪ নাং কনস্ট্রেন্ট রর্থস্ট্রক র  রকান ২টি কনস্ট্রেন্ট 

রিখস্ট্রি বলুন। 



 

 

 

 

পব শ ৪: youtube ব্যবহাে কস্ট্রে ICT উপকেস্ট্রণে োবল সুযটিাং সাংক্রাি দিদেও রিখা  ৩০ দমদনে 

 / োউনস্ট্রলাে কো।  

                   

 BTT offline এে ৪.১ (দিদেও অনুসন্ধান ও োউনস্ট্রলাে কো) এে দিদেওটি রিখস্ট্রি বলুন 

 রবাস্ট্রে শ উপস্থাদপি সমস্যাগুদলে  মধ্য রর্থস্ট্রক ২টি দনব শাদিি সমস্যা দশক্ষার্থীস্ট্রিে মাধ্যস্ট্রম বাাংলা দকম্বা 

ইাংস্ট্রেদিস্ট্রি youtube রর্থস্ট্রক কীভাদব সাি শ কস্ট্রে video ট্রেদখ সমস্যার সমািান করদত হয় ট্রস 

মবষয়টি উপস্থাপন করুন 

 তিবচয়দনর মাধ্যদম ২ জন প্রমশক্ষণাথী মেদয় কাজটি অনুশীলন করুন 

 

 

কািঃ 

 ব্রাউজাদর িীক করুন 

 

 

 

 

 

 

 

 এস্ট্রড্রসবাস্ট্রে এস্ট্রড্রস দলখুন 

 

 

 

ব্রাউজারে ক্লীক 

করতে হবে 

এস্ট্রড্রসবাস্ট্রে এস্ট্রড্রস 

দলখুন 

 



 

 

 

 

 

 youtube এে সাি শ বস্ট্রক্স কাদিি দবষয়টি দলস্ট্রখ Enter মেন 

 

 

 

 কাদিি র  videoটি রিখস্ট্রি  িাই িাস্ট্রি িীক করুন 

 

 

 সাংদিষ্ট সমস্যাটি সাংস্ট্রক্ষস্ট্রপ আস্ট্রলািনা করুন 

 

 

 

কাদিি দবষয়টি দলস্ট্রখ 

Enter মেন 

র  videoটি 

রিখস্ট্রি িাই িাস্ট্রি 

িীক করুন 



 

 

 

 

 

 

কাদিি দিদেওটি িীক কস্ট্রে রিস্ট্রখ দশদখ এবাং সমস্যাটিে সমািান কদে (স্ট্র  রকান ২টি) 

  

উিাহেণঃ কাি  ১: সমস্যাঃ ল্যাপেস্ট্রপে স্ক্রীন কাস্ট্রলা হস্ট্রয় রগস্ট্রল 

Youtube-এর সাি শ বস্ট্রক্স দলখস্ট্রি হস্ট্রবঃ my laptop screen is dark, how to fix 

it 

 

 

উিাহেণঃ কাি 2: সমস্যাঃ  ল্যাপেপ হঠাৎ বন্ধ হস্ট্রয় রগস্ট্রল  

Youtube-এর সাি শ বস্ট্রক্স দলখস্ট্রি হস্ট্রবঃ ল্যাপেপ হঠাৎ বন্ধ হস্ট্রয় রগস্ট্রল কেণীয় 

 

 

 



 

 

 

 

 

উিাহেণঃ কাি 3: সমস্যাঃ  ল্যাপেস্ট্রপে পাসও ়োে শ ভুস্ট্রল রগস্ট্রল 

Youtube-এর সাি শ বস্ট্রক্স দলখস্ট্রি হস্ট্রবঃ ল্যাপেস্ট্রপে পাসও ়োে শ ভুস্ট্রল রগস্ট্রল কী কেব 

 

 

উিাহেণঃ  কাি 4: সমস্যাঃ ল্যাপেস্ট্রপে দকস্ট্রবাে শ কাি কেস্ট্রছ না 

Youtube-এর সাি শ বস্ট্রক্স দলখস্ট্রি হস্ট্রবঃ ল্যাপেস্ট্রপে দকস্ট্রবাে শ কাি না কেস্ট্রল কী কেব 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

উিাহেণঃ কাি ৫: সমস্যাঃ  নতুন windows রিয়া প্রস্ট্রয়ািন 

Youtube-এর সাি শ বস্ট্রক্স দলখস্ট্রি হস্ট্রবঃ How to install windows 10 in my laptop 

 

 

উিাহেণঃ কাি 6: সমস্যাঃ  প্রস্ট্রিক্টস্ট্রেে স্ক্রীন উিা হস্ট্রয় রগস্ট্রছ 

Youtube-এর সাি শ বস্ট্রক্স দলখস্ট্রি হস্ট্রবঃ how to   projector installation 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

উিাহেণঃ কাি 7: সমস্যাঃ  অপ্রস্ট্রয়ািনীয় সফ্টওয়ার কীিাস্ট্রব দেদলে কেব 

Youtube-এর সাি শ বস্ট্রক্স দলখস্ট্রি হস্ট্রবঃ how to delete software from windows 10 

 

 

উিাহেণঃ  কাি 8: সমস্যাঃ  কদিউোে রস্লা হস্ট্রয় রগস্ট্রছ 

Youtube-এর সাি শ বস্ট্রক্স দলখস্ট্রি হস্ট্রবঃ how to speed up my computer 

  

 

 



 

 

 

উপকেণ :  মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শস্ট্রনে ১.৩, ১.৬ ও ১.৭,  প্রস্ট্রিক্টেসহ কদিউোে, প্রস্ট্রয়ািনীয় 

ICT উপকেণ, রবাে শ, রপাস্টাে রপপাে, মাকশাে রপন, পাঠ্যপুিক, Model Content.   

 

সহায়িাকােীে প্রস্তুদি : 

 অদিস্ট্রবশন পদেিালনাে সময় কদিউোস্ট্রে ইন্টােস্ট্রনে সাংস্ট্র াগ এবাং মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন 

িাস শন আস্ট্রছ দকনা দনদিি হস্ট্রয় দনন। 

 দেদিোল কনস্ট্রেন্ট ব্যবহাস্ট্রেে িন্য দবস্ট্রবিয দবষয়গুস্ট্রলা রিস্ট্রন দনন। 

 দেদিোল কনস্ট্রেন্ট ব্যবহাস্ট্রেে িন্য দবস্ট্রবিয দবষয় সিশদকি রপ্রস্ট্রিস্ট্রন্টশন প্রস্তুি কস্ট্রে োখুন।   

কম শপদ্ধদি: 

  পব শ  ১: দেদিোল কনস্ট্রেন্ট তিদেে পদেকল্পনা প্রণয়ন ও দবস্ট্রবিয দবষয়           ৬০ দমদনে 

 

 মুক্তপাদঠর সাব ইউমনট ১.৩ এর মামল্টমমমডয়া িাসরুদম কনদটন্ট ব্যবহার মবষয়ক মভমডওটি 

ট্রেদখ প্রমশক্ষণাথীগণ মডমজটাল কনদটন্ট ততরীর মবদবচূ মবষয় সপদকয কী কী িারণা ট্রপল তা 

প্রদতূকদক মজজ্ঞাসা করুন এবাং গুরুত্বপুণ য পদয়ন্ট গুদলা ট্রবাদড য মলখুন। 

 একটি পদেকল্পনাে নমুনা রিদখস্ট্রয় পদেকল্পনা তিদেে িাপগুস্ট্রলা আস্ট্রলািনা করুন। 

 একটি Model Content প্রেশ যন করুন এবাং কতটুকু সামঞ্জস্য আদছ তা জানদত চান।   

 দেদিোল কনস্ট্রেন্ট তিদেে দবস্ট্রবিয দবষয়গুস্ট্রলা  পাওয়ােপস্ট্রয়ন্ট-এে মাধ্যস্ট্রম উপস্থাপন করুন।   

 কাস্ট্রো রকাস্ট্রনা প্রশ্ন আস্ট্রছ দকনা দিজ্ঞাসা করুন। প্রশ্ন র্থাকস্ট্রল িা দনস্ট্রয় আস্ট্রলািনা করুন।  

 নতুন রকান পদেকল্পনাে র  দক্তক প্রিাব এস্ট্রল স্বাগত জানান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

অদিস্ট্রবশন ১১ 

সময়: ০৩:৩০-0৪:৩০ 
 

মবষয়বস্তু পাঠপদেকল্পনা প্রণয়ন 

মশখনেল প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র , এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ-  

 পাঠপদেকল্পনা ও দেদিোল কস্ট্রন্টন্ট প্রণয়স্ট্রনে দবস্ট্রবিয দবষয়সমূহ ব্যাখ্যা কেস্ট্রি 

পােস্ট্রব। 
  



 

 

cvV cwiKíbv cÖYqb †KŠkj 

wk¶K †h cwiKíbv Abymv‡i †kÖwY‡Z wkLb‡kLv‡bv Kvh©µg ev cvV Kvh©µg cwiPvjbv K‡ib Zv n‡”Q 

cvV cwiKíbv ev †jmb েূান। A lesson plan is a plan for learning, quality learning needs quality 

planning and produce quality results. cwiKwíZ wkLb‡kLv‡bv Kvh©µg wk¶vµg বাস্তবায়দনর me‡P‡q 

¸রুত্বc~Y© Ask| ïaygvÎ mwVK, wbf©~j I mh‡Zœ ̂ ZwiK…Z cvV cwiKícbvB cv‡i wkLbdj Abymv‡i wk¶v_x©i 

wkLb‡K wbwðZ Ki‡Z| 

Kvh©Ki cvVcwiKíbv cÖYqb Lye mnR KvR bq| cvV cwiKíbv cÖYq‡bi mgq wk¶K‡K A‡bK¸‡jv welq 

m~² we‡ePbvq ivL‡Z nq| cvV Kxfv‡e ïiæ n‡e Zv wVK Kiv| GwU n‡Z cv‡i †Kvb  NUbvi eY©bv K‡i 

A_ev †Kvb wKQz cÖ`k‡©bi gva¨‡g ev wk¶v_x©i AwfÁZv e¨envi K‡i| Z‡e, m~PbvUv Ggb nIqv DwPZ 

†hb GwU wk¶v_©xi g‡bv‡hvM AvKl©b Ki‡Z Ges cv‡Vi j¶¨ wba©vi‡Y m¶g nq| G Qvov wkLbd‡ji 

Pvwn`v Abymv‡i DcKiY e¨envi Kiv, wk¶v_x©i AZxZ wkLb-AwfÁZvi mv‡_ mswkøó welqe¯‘i aviYv‡K 

¯úóiƒ‡c hy³ Kiv Ges  welqe ‘̄i aviYv ¯úó Kivi Rb¨ bvbv ai‡bi †KŠkj (†hgb; nv‡Z Kj‡g KvR, 

Kvh©cÖYvjxi cÖ`k©b/‡Wgb‡÷ªk BZ¨vw`) e¨envi Kiv‡K ¸iæZ¡ cÖ`vb Ki‡Z n‡e| wk¶v_©xi nv‡Z Kj‡g 

Kv‡Ri Abykxj‡bi Rb¨ DcKiY e¨env‡ii my‡hvM K‡i w`‡Z n‡e| wkLbd‡ji Pvwn`v Abymv‡i mgMÖ cvV 

Ry‡o Ávb †_‡K D”PZi `¶Zv ch©šÍ me ai‡bi cÖkœ e¨envi Kiv Avek¨K| cÖkœ Kivi ci  wk¶v_x©i 

wbKU †_‡K mvejxj I h_vh_ DËi cvIqvi Rb¨ Zv‡K ch©vß mgq cÖ‡qvRb| GKK, †Rvovq Ges `jMZ 

Kv‡Ri gva¨‡g g~j aviYv cwi¯‹vi Kivi Rb¨ cÖPzi my‡hvM w`‡Z n‡e| K¬v‡ki †ewki fvM mgq Ry‡o 

wk¶v_©x‡K Kv‡R e¨vc„Z _vKv DwPr| wk¶v_©xi KvR g~j¨vqb Ki‡Z n‡e Ges Kv‡Ri Dci wbqwgZ 

wdWe¨vK w`‡Z n‡e| cvV †k‡l wk¶K mgvcbx e³e¨ w`‡Z cv‡ib| mgvcbx e³‡e¨ _vK‡Z cv‡i cv‡Vi 

me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© Ask, G †_‡K Kx †kLv n‡jv, GwU Kxfv‡e cieZx© cv‡V mvnv‡h¨ Ki‡e wKsev †Kvb 

we‡kl Kv‡Ri wb‡ ©̀kbv BZ¨vw`| mgMÖ cvVcwiKíbvi Z_v Kvh©µ‡gi g‡a¨ avivevwnKZv I m½wZ eRvq 

ivL‡Z n‡e|  

bevqbK„Z wk¶vµ‡g wk¶v_x© †Kw› ª̀K wkLb‡kLv‡bv Kvh©Kªg cwiPvjbvi mycvwik Kiv n‡q‡Q| ÔKx wkL‡Z 

n‡e Zvi cwie‡Z© Kxfv‡e wkL‡Z n‡eÕ Zvi cÖwZ ¸iæZ¡ Av‡ivc Kiv n‡q‡Q| wk¶‡Ki µgvMZ ev 

GK‡PwUqv e³…Zv‡K wbi~ZmvwnZ Kiv n‡q‡Q| ZvB cvV cwiKíbvq wk¶v_x©i AskMÖnY wbwðZ Kiv LyeB 

cÖ‡qvRb|  

cvV PjvKvjxb wk¶v_x©‡`i mv‡_ eÜzZ¡c~Y© AvPiY cÖ`k©b Ki‡Z n‡e| wk¶v_x© evÜe cwi‡ek †hb †kÖwY 

K‡¶ _v‡K Zv wbwðZ Ki‡Z n‡e| wk¶v_x© †hb wkLb Kvh©µ‡g ¯̂ZùzZ© AskMÖnY Ki‡Z cv‡i Zv wbwðZ 

Ki‡Z n‡e| †kÖwYK‡¶ wkLb Kvh©µ‡g wk¶v_x©‡K †Kvbiƒc fqfxwZ cÖ`k©Y Kiv hv‡e bv| †kÖwY‡Z wk¶K 

mnvqZvKvixi f~wgKv cvjb Ki‡eb| 

cwiKwíZ wkLb‡kLv‡bv Kvh©µg Øviv wk¶K wk¶v_©x Df‡qB DcK…Z nq|GKRb wk¶K Kvh©Ki 

cvVcwiKíbvi gva¨‡g mg‡qi mwVK e¨envi K‡i Zvi j‡¶¨ †cuŠQ‡Z m¶g nb| G‡Z wk¶v_©xi wkLb 

mnR I  ¯’vqx nq| wk¶‡Ki mdjZv ev e¨_©Zv g~j¨vq‡bi mwVK wePviK n‡”Q wk¶v_©x|  
 

cwiKwíZ Dcv‡q cvV`vb‡K wk¶v_x© cÖksmv K‡i Ges wk¶K m¤ú‡K© D”P aviYv †cvlY K‡i| 

 

 

 

 

 

 



 

 

মডমজটাল কনদটন্ট ততমরর পমরকল্পনা ও মবদবচূ মবষয় (মদডল কনদটন্ট প্রেশ যন) 

 

মডমজটাল কনদটন্ট ততমরর পূব য প্রস্তুমত 

 

 পাঠ্যপুস্তক ট্রথদক পাদঠর মবষয় ও পাঠ মশদরানাম মনি যারণ 

 

 সাো কাগদজ মিপ্ট বা পমরকল্পনা ততমর 

 

  মশখনেল  

 

 পাঠ সাংমিষ্ট 

উপযুক্ত 

ছমব/মভমডও/এূামনদমশন সাংগ্রহ 

 http://www.google.com/image 

 http://www.youtube.com 

 

 



 

 

পাঠ পমরকল্পনা (মডমজটাল) প্রণয়দনর িাপসমূহ  

(মশক্ষাক্রদমর মনদেশ যনা অনুসাদর প্রমতটি পাঠ হদব ৫০মমমনদটর। 

তাই ৫০মমমনট উপদর্াগী পাঠ পমরকল্পনা প্রণয়ন করদত হদব।) 

িাপ কা ©ক্রম  স্লাইে  

1 শুস্ট্রিচ্ছা/স্বাগিম (ফুল বা পাঠ সাংদিষ্ট ছদব রিয়া র স্ট্রি পাস্ট্রে) ০১টি 

 2 দশক্ষক পদেদিদিে রক্ষস্ট্রে  

দনস্ট্রিে নাম / ছদব, পিবী, প্রদিষ্ঠান, রমাবাইল নম্বে, ই-স্ট্রমইল ঠিকান দলখুন 

3 পাঠ পদেদিদি 

রেদণ, অধ্যায় এবাং িাদেখ  দলখুন 

০১টি 

4 মানদসক পদেস্ট্রবশ তিদে/পাঠ দশস্ট্রোনাম রর্াষণাে িন্য ছদব/দিদেও রিদখস্ট্রয় বা প্রশ্ন কস্ট্রে দশক্ষার্থীস্ট্রিে 

রর্থস্ট্রক পাস্ট্রঠে দবষয়বস্তু রবে করুন। 

প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যক 

5 মবষয়বস্তু 

স্লাইস্ট্রে পাঠ রর্াষণা শব্দটি না দলস্ট্রখ শুধু পাস্ট্রঠে নাম/দবষয়বস্তু দলস্ট্রখ আন্ডাে লাইন করুন। 

র মন- বায়ু দূষণ, খায ও পুদষ্ট ইিযাদি। একই সাস্ট্রর্থ দশক্ষার্থীস্ট্রিে খািায় দলখস্ট্রি বলুন। 

০১টি 

6 দশখনিল 

পাঠ্যপুিস্ট্রকে প্রদিটি অধ্যাস্ট্রয়ে প্রর্থম পািায় র  দশখনিল দববৃি আস্ট্রছ রসখান রর্থস্ট্রক দশখনিল স্লাইস্ট্রে 

দলখুন। পাঠ্যপুস্তদকর মশখনেল পাঠপমরকল্পনায় ব্যবহার করদত হদব। 

৫০ মমমনদটর একটি িাদশ অজ ©ন ট্রর্াগ্য মহসাদব মশখনেদলর সাংখ্যা ঠিক করুন। অনুিাবন স্তদরর মশখনেল 

হদল একটি িাদশ সদবা ©চ্চ ২টি মশখনেল অজ©ন হদত পাদর। প্রদয়াগ মকাংবা উচ্চতর েক্ষতার একটি 

মশখনেদলর জন্য একামিক িাদশর প্রদয়াজন হদত পাদর। এদক্ষদত্র মশখনেলদক মবভাজন কদর পাঠ 

পমরকল্পনা প্রণয়ন করদত হদব। প্রদয়াগ এবাং উচ্চতর েক্ষতা অজ ©ট্রনর জন্য নতুন পমরমস্থমত ব্যবহার কদর 

মবষয়বস্তু উপস্থাপন করদত হদব।  

০১টি 

7 পাঠ উপস্থাপন (কর্থাটি রলখাে প্রস্ট্রয়ািন রনই) 

দশখনিস্ট্রলে িাদহিা অনু ায়ী দশক্ষার্থীস্ট্রিেস্ট্রক পাঠ সাংদিষ্ট রকাস্ট্রনা ছদব/দিদেও/িথ্য রিদখস্ট্রয় রসখান রর্থস্ট্রক 

প্রশ্ন কস্ট্রে ক্লু দিস্ট্রয় সাহাে কো  াস্ট্রি কস্ট্রে িাো দিিা কস্ট্রে পেবিী কাি কেস্ট্রি পাস্ট্রে। ছদব/দিদেও 

Thought Provoking (অনুসদন্ধৎসু) হস্ট্রি হস্ট্রব  াস্ট্রি দশক্ষার্থীস্ট্রিে কাস্ট্রছ দশখনিলটি রবািগম্য 

হয়।এিন্য প্রস্ট্রয়ািনীয় স্লাইে ব্যবহাে কো  াস্ট্রব।  

প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যক 

৮ দশক্ষার্থী ©ে কাি  

কাস্ট্রিে মাধ্যস্ট্রম রেদণস্ট্রি দশক্ষার্থী©ে অদি©ি জ্ঞানস্ট্রক মূল্যায়ন কো হয়। এই কাি দলদখি বা রম দখক দকাংবা 

উিয়ই হস্ট্রি পাস্ট্রে। রেদণস্ট্রি দশখন প্রদক্রয়া িলাকালীন বা দশখন রশস্ট্রষ মূল্যায়ন কো র স্ট্রি পাস্ট্রে। 

দশখনিস্ট্রলে িাদহিা অনুসাস্ট্রে কাি দনিােণ কেস্ট্রি হস্ট্রব। দশখনিল অনুিাবন িস্ট্রে হস্ট্রল কাি দিস্ট্রি হস্ট্রব 

অনুিাবন িস্ট্রেে, দশখনিল প্রস্ট্রয়াগ িস্ট্রেে হস্ট্রল কাি দিস্ট্রি হস্ট্রব প্রস্ট্রয়াগ িস্ট্রেে এবাং দশখনিল উচ্চিে িক্ষিা 

িস্ট্রেে হস্ট্রল কাি দিস্ট্রি হস্ট্রব উচ্চিে িক্ষিা িস্ট্রেে। দশখন িলাকালীন স্লাইস্ট্রে কাি উস্ট্রেখ কো র স্ট্রি পাস্ট্রে।   

প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যক 

৯ পাঠ ট্রথদক আমরা র্া মশখলাম 

দশক্ষার্থী ©রিে কাছ রর্থস্ট্রক পাদঠর সারাাংশ টানুন । 

১টি 

১০ বাদিে কাি 

প্রিযাশা কো হয় র , দশক্ষার্থীে দশখন রেদণস্ট্রিই সিন্ন হস্ট্রব। অস্ট্রহতুক বাদিে কাি দিস্ট্রয় দশক্ষার্থীস্ট্রক র ন 

িাোক্রাি এবাং প্রাইস্ট্রিে দনি ©ে কো না হয় রসদিস্ট্রক সি ©ক র্থাকস্ট্রি হস্ট্রব। িস্ট্রব, দশক্ষার্থীে িাদহিা 

দবস্ট্রবিনায় শুধুমাে প্রস্ট্রয়াগ ও উচ্চিে  দিিন িক্ষিাে দশখনিস্ট্রলে রক্ষস্ট্রে স্বল্প সমস্ট্রয় সিন্ন কেস্ট্রি পাস্ট্রে 

এমন কাি রিওয়া র স্ট্রি পাস্ট্রে। িস্ট্রব, রখয়াল োখস্ট্রি হস্ট্রব অন্যান্য দবষস্ট্রয়ে দশক্ষকও দশক্ষার্থীস্ট্রিে বাদিে 

কাি দিস্ট্রবন,  াস্ট্রি দশক্ষার্থীে উপে অ র্থা িাপ সৃদষ্ট না হয়। 

প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যাক 

১১ িন্যবাি 

ফুল বা পাঠ সাংদিষ্ট আকষ শণীয় ছদব রিয়া র স্ট্রি পাস্ট্রে। 

০১ টি  

 

 

 



 

 

নমুনা দেদিোল কনস্ট্রেন্ট - পাওয়ারপদয়ন্ট ট্রপ্রদজদন্টশন Layout 

(একমাে অনুকেণীয় layout নয়। পাস্ট্রঠে িাদহিানু ায়ী পদেবিশনস্ট্র াগ্য।  

বাাংলা-ইাংস্ট্রেদি পাস্ট্রঠে িন্য প্রস্ট্রয়ািনীয় িাপ সাংযুক্ত কেস্ট্রি হস্ট্রব) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

মডমজটাল কনদটন্ট ততমরর মবদবচূ মবষয় 

 
1. মশখনেদলর চামহোর সাদথ প্রাসমঙ্গক ছমব/মভমডও হদত হদব। 

2. ছমব/মভমডও/উোহরণ মশক্ষাথীদের পমরমচত পমরদবশ/ বাস্তব জীবদনর সাদথ প্রাসমঙ্গক হদত হদব। 

3. সামামজক মূল্যদবাি, রীমত-নীমত, িমীয়, রাজননমতক ট্রচতনার পমরপন্থী হদব না। 

4. মশক্ষাথীদের বয়স উপদর্াগী হদব। 

5. মশক্ষাথীদের অনুসমন্ধৎসু করার মত হদব। 

6. ব্যাকগ্রাউন্ড সাো/হালকা রদের রাখা ভাল (মশক্ষাথীর উপদর্াগী)। 

7. ট্রটিট-এর রে কাদলা/গাঢ় নীল রদের হদল ভাল হদব। 

8. ট্রপছদনর ট্রবদঞ্চর মশক্ষাথীরাও র্াদত ট্রেখদত পাদর এরকম েন্ট সাইজ মনদত হদব (৩৬+)। 

9. ব্যাকগ্রাউন্ড, ছমব, ট্রটিট-এর রদের মদধ্য সামঞ্জস্য রাখদত হদব। 

10. অদহতুক চাকমচকূ পমরহার করদত হদব। 

11. অপ্রদয়াজনীয় এূামনদমশন ব্যবহার না করাই ভাল। 

12. একটা স্লাইদড ৬ লাইদনর ট্রবমশ কখদনাই ব্যবহার করা উমচত নয়। 

13. অপ্রদয়াজনীয় মভমডও/ছমব ব্যবহার করা উমচত নয়। 
 

 

উপস্ট্রেে ইস্ট্রমিটি রিদখস্ট্রয় ‘Present continuous tense’ দবষয়বস্তুটি পাঠ উপস্থাপনায় দশক্ষার্থীস্ট্রিে 

সিৃক্ত কোস্ট্রনা  ায়। এটি প্রিশ শস্ট্রনে পে ‘What do you see in the picture?’ অথবা ‘Make 

sentences with the different activities?’ কাি দিস্ট্রয় দশক্ষার্থীস্ট্রিে িলগি বা রিািায় 

কাি কোস্ট্রনা  ায়। এিেস্ট্রণে ২/৩ টি ইস্ট্রমি দিস্ট্রয় রেদণ কা শক্রম পদেিালনা কো  ায়। দকছু দকছু রক্ষস্ট্রে 

clue দিস্ট্রয় activities সিস্ট্রকশ িােণা রিওয়া  ায়। র মন, ছদবটিে দনস্ট্রিে োন রকাস্ট্রন 

‘gardening’। এ ইস্ট্রমিটি দিস্ট্রয় singular এবাং plural present continuous 

sentences তিদে কো  ায়। িাছািা বাকয গঠন রশস্ট্রষ এককিাস্ট্রব একটি paragraph রলখাস্ট্রনাে 

ব্যবস্থা রনওয়া  ায়। 

 

 

 

 

                                                       



 

 

অমিদবশন:1২ 

সময়:০৪.৪৫-০৫.৪৫ 

মবষয়বস্তু মদডল কদন্টন্ট পর্ যাদলাচনা 

মশখনেল প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র , এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ অাংশগ্রহনকারীগন- 

 ট্রর্ ট্রকান একটি মদডল কনদটন্ট প্রণয়ন ট্রকৌশল র্াচাই করদত পারদব। 

 

 

 

উপকরন: মনব যামচত কনদটন্ট, প্রদজক্ট, কমপউটার, ট্রবাড য, ট্রপাস্টার ট্রপপার, মাকযার ট্রপন, পাঠ্যপুস্তক। 

 

সহায়তাকারীর প্রস্তুমত: 

 ট্রসশন পমরচালনার জন্য প্রমশক্ষক মবষয় মভমিক মদডল কনদটন্ট সাংগ্রদহ রাখদবন।  

 প্রদয়াজদন মডমজটাল কনদটন্ট ততরীর িাপ ও মবদবচূ মবষয় গুদলা পাওয়ার পদয়দন্ট ট্রপ্রদজন্ট করার 

জন্য প্রস্তুত কদর রাখুন। 

 

কম শপদ্ধদি: 

 

পব য ১: মডমজটাল কদন্টন্ট পর্ যাদলাচনা                                                                     60 র্ঘন্টা 

 

 অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে দিস্ট্রয় কস্ট্রয়কটি িল (দবষয়দিদত্তক) গঠন করুন। 

 প্রস্ট্রিযক িলস্ট্রক ৬ষ্ঠ-১০ রেদণে র স্ট্রকাস্ট্রনা একটি দবষয়বস্তু দনব শািন কেস্ট্রি বলুন,  াে উপস্ট্রে িাো 

একটি  দেদিোল কনস্ট্রেন্ট পর্ যাদলাচনা কেস্ট্রি বলুন। 

 প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন প্রদয়াজদন মডমজটাল কনদটন্ট ততরীর িাপ ও মবদবচূ মবষয়গুদলা পুনরায় (অমিদবশন 

১১) ট্রেখদত বলুন। 

 কনস্ট্রেন্টটিে সবল ও দ্যব শল দিকগুস্ট্রলা দিদিি কস্ট্রে উপস্থাপস্ট্রনে িন্য কিউোস্ট্রে/ রপাস্টাে রপপাস্ট্রে 

দলদপবদ্ধ কেস্ট্রি বলুন। 

 প্রস্ট্রিযক িলস্ট্রক িাস্ট্রিে প শাস্ট্রলািনাকৃি কনস্ট্রেন্ট প্রিশ শন পূব শক  কনস্ট্রেন্টটিে সবল ওদ্যব শল দিকগুস্ট্রলা 

দিদিি কেস্ট্রবন এবাং উপস্থাপন কেস্ট্রি বলুন। 

 কস্ট্রন্টন্ট উপস্থাপনা পে অন্য িলগুস্ট্রলাস্ট্রক মিামি দিস্ট্রি বলুন। 

 মিামস্ট্রিে উপে দিেব্যাক প্রিান করুন। 

     সবাইস্ট্রক িন্যবাি িাদনস্ট্রয় অদিস্ট্রবশন সমাপ্ত করুন।  

 

  



 

 

 

উপকেণ :  মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শস্ট্রনে ১.৩–১.৭, প্রস্ট্রিক্টেসহ কদিউোে, ইন্টােস্ট্রনে 

কাস্ট্রনকশন, পাঠ্যপুিক।  

 

 সহায়িাকােীে প্রস্তুদি           

 মুক্তপাঠ BTT রকাস শ অিলাইন িাস শন আস্ট্রছ দকনা দনদিি হস্ট্রয় দনন। 

 অাংশগ্রহঅনকারীগন ট্রর্ন একক ভাদব কদন্টন্ট ততরী করদত পাদরন এর জন্য সকল সেটওয়ূার ও 

ইন্টারদনট কাদনকশন আদছ মকনা ট্রেদখ মনন 

 প্রস্ট্রিযক অাংশগ্রহনকােীগণস্ট্রক পাঠ্যপুস্তক অনুযা ী মডমজটাল কনদটন্ট তেরীর জন্য পাঠ্যপুস্তক  

সাংগ্রদহ রাখুন। 

কম শপদ্ধদি: 

পব শ  ১:  িতুর্থ শ দিবস্ট্রসে অদিস্ট্রবশনসমূদহে পুনোবৃদত্ত (Recap)                      ১৫ দমদনে 

 গিদিস্ট্রনে দবদিন্ন অদিস্ট্রবশস্ট্রনে দবষস্ট্রয় কস্ট্রয়কিন অাংশগ্রহণকােীস্ট্রক সাংস্ট্রক্ষস্ট্রপ বলস্ট্রি বলুন।  

 গিদিস্ট্রনেে কা শক্রম সিস্ট্রকশ র  সকল অাংশগ্রহণকােী দবদিন্ন দবষস্ট্রয় দ্যব শলিাে কর্থা িাদনস্ট্রয়স্ট্রছন 

িাঁস্ট্রিে কস্ট্রয়কিনস্ট্রক মাদিদমদেয়া প্রস্ট্রিক্টস্ট্রেে মাধ্যস্ট্রম সবাে সামস্ট্রন অনুশীলন কেস্ট্রি বলুন। 

অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে মধ্য রর্থস্ট্রক একিনস্ট্রক এ দবষস্ট্রয় সহায়িা কেস্ট্রি বলুন। 

 

  পব শ ২: দেদিোল কনস্ট্রেন্ট প্রণয়ন                         ২ র্ঘন্টা ১৫ মমমনট 

 প্রস্ট্রিযকস্ট্রক ৬ষ্ঠ-১০ রেদণট্রত র  দবষস্ট্রয় পাঠিান কস্ট্রেন রসখান রর্থস্ট্রক একটি দবষয়বস্তু দনব শািন কেস্ট্রি 

বলুন,  াে উপস্ট্রে িাো একটি  দেদিোল কনস্ট্রেন্ট তিদেে পদেকল্পনা প্রণয়ন কেস্ট্রবন। 

 দনব শাদিি দবষয়বস্তুে উপে এক বা একাদিক দশখনিল রলখাে িন্য অদিস্ট্রবশন ১০ এ বদণ শি 

পাঠপদেকল্পনা প্রনয়স্ট্রনে িাপ অনুসেন করুন। 

 দশখনিল সিস্ট্রকশ কাস্ট্রো অিষ্টিা র্থাকস্ট্রল মুক্তপাঠ ১.৬ “দশখনিল রলখাে রক শল” দবষয়ক   

দিদেওটি রিস্ট্রখ প্রস্ট্রয়ািনীয় রনাে দনস্ট্রি বলুন।  

 দশক্ষার্থীস্ট্রকদিক দেদিোল কনস্ট্রেন্ট প্রনয়ন কেস্ট্রি বলুন।  

 অাংশগ্রহণকােীগণস্ট্রক অদিস্ট্রবশন ১০ ও ১১রি দববৃি পাঠপদেকল্পনা প্রণয়স্ট্রনে  িাপ ও রিকদলস্ট 

অনুসেণ কেস্ট্রি বলুন।   

 অতিয়েশি: ১৩ ও ১৪ 

সমে: ০২:০০-০৪:৪৫ 

মবষয়বস্তু  পাঠ পদেকল্পনা (দেদিোল কনস্ট্রেন্ট) প্রণয়ন  

মশখনেল  প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র ,এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ- 

 পাঠ পদেকল্পনা (দেদিোল) প্রণয়ন কেস্ট্রি পােস্ট্রবন।  
 

  



 

 

 প্রস্ট্রিযক অাংশগ্রহনকােীে কাি প শস্ট্রবক্ষন করুন। প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন সহায়িা  করুন।অাংশগ্রহনকারীদের 

ইন্টারদনট কাদনমক্টমভটি, ডাউনদলাড অথবা পাওয়ার পদয়দন্টর ট্রকান কাদজ সমস্যা থাকদল সহায়তা 

করুন। 

 কনস্ট্রেন্ট তিেী অসমাপ্ত অাংশ বাদিস্ট্রি সিন্ন কোে িন্য অনুস্ট্রোি করুন। 

 প্রস্ট্রিযক অাংশগ্রহনকােীে কাি প শস্ট্রবক্ষন করুন। প্রস্ট্রয়ািস্ট্রন সহায়িা  করুন।অাংশগ্রহনকারীদের 

ইন্টারদনট কাদনমক্টমভটি, ডাউনদলাড অথবা পাওয়ার পদয়দন্টর ট্রকান কাদজ সমস্যা থাকদল সহায়তা 

করুন। 

 কনস্ট্রেন্ট তিেী অসমাপ্ত অাংশ বাদিস্ট্রি সিন্ন কোে িন্য অনুস্ট্রোি করুন। 

 

উপকেণ:  কদিউোে (স্ট্রেক্সেপ/ল্যাপেপ), প্রস্ট্রিক্টে, রেদণকস্ট্রক্ষ ব্যবহাস্ট্রেে িন্য মস্ট্রেল কনস্ট্রেন্ট, রপনড্রাইি, 

দেদিদে 
 

সহায়িাকােীে প্রস্তুদি 

 কদিউোে ও মাদিদমদেয়া প্রস্ট্রিক্টস্ট্রে সঠিকিাস্ট্রব সাংস্ট্র াগ আস্ট্রছ দনদিি হস্ট্রবন। 

কমপদ্ধমত 

পব শ ১: দশক্ষার্থীস্ট্রকদিক রেদণকা শক্রম পদেিালনাে িন্য অাংশগ্রহণকােী কর্তশক তিদে কনস্ট্রেন্ট ব্যবহাে  

                                                                                                         ৩ র্ঘণ্টা ৩০ মমমনট   

 অাংশগ্রহণকােীগস্ট্রণে আইদে’ে দসদেয়াল অনু ায়ী িাস্ট্রিে তিদে কনস্ট্রেন্ট উপস্থাপস্ট্রনে সুস্ট্র াগ দিন।  

 অাংশগ্রহণকােীস্ট্রিে উপস্থাপস্ট্রনে পে প্রস্ট্রয়ািনীয় দিেব্যাক দিস্ট্রয় কনস্ট্রেন্ট সমৃদ্ধ কোে সুস্ট্র াগ দিন 

(উপস্থাপস্ট্রনে িন্য সময় দনি শােণ কস্ট্রে দিন  াস্ট্রি সবাই উপস্থাপন কেস্ট্রি পাস্ট্রে। ) 

 সবাইস্ট্রক উপস্থাপস্ট্রনে সুস্ট্র াগ দিন। গঠনমূলক দিেব্যাক প্রিান করুন। 

 উপস্থাপন রশস্ট্রষ িন্যবাি দিস্ট্রয় উৎসাদহি করুন।  

 উপস্থাপদনর প্রমতটি ট্রসশন (১৫ ট্রথদক ১৮) একই প্রমক্রয়ায় সপন্ন করুন।  

 এই অমিদবশদনর পর অাংশগ্রহণকারীগণদক সাটি যমেদকট প্রোন করা হদব এবাং প্রমশক্ষদণর সমামপ্ত 

র্ঘটদব।  

 অদিস্ট্রবশন ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ 

সময়: ০৪:৪৫-০৬:০০ ও ০২:০০-০৫:৪৫ 

দবষয়বস্তু পাঠ পদেকল্পনা (দেদিোল কনস্ট্রেন্ট) উপস্থাপন ও দিেব্যাক 

দশখনিল প্রিযাশা কো  াস্ট্রচ্ছ র , এই অদিস্ট্রবশন রশস্ট্রষ প্রদশক্ষণার্থীগণ- 

 কনস্ট্রেন্ট ব্যবহাে কস্ট্রে দশক্ষার্থীস্ট্রকদিক রেদণকা শক্রম পদেিালনা কোে িক্ষিা অিশন 

কেস্ট্রি পােস্ট্রবন। 
 



 

 

ম্যানুয়াল পমরমাজযদনর অাংশগ্রহণকারীগদণর  নাম (স্ট্রিযষ্ঠিাে দিদত্তস্ট্রি নয়) 

1. প্রস্ট্রিসে রমা: োরুক আহদম্মে, ই-লামন যাং ট্রেশামলস্ট, এটুআই, আগােগাঁও, ঢাকা। 

2. প্রস্ট্রিসে লুৎফুে েহমান, দশক্ষাক্রম দবস্ট্রশষজ্ঞ, িািীয় দশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুিক রবাে শ, মদিদঝল, ঢাকা। 

3. প্রস্ট্রিসে রমাঃ মুনাদিে রহাস্ট্রসন, ঊদ্ধশিন দবস্ট্রশষজ্ঞ, িািীয় দশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুিক রবাে শ, মদিদঝল, ঢাকা। 

4. িনাব সাদিে আহস্ট্রম্মি রি ধুেী, সহকােী অধ্যাপক, দশক্ষা ও গস্ট্রবষণা ইনদষ্টটিউে, ঢাকা দবশ্বদবযালয়, ঢাকা। 

5. িনাব আখিাে রহাসাইন কুতুবী, সহস্ট্র াগী অধ্যাপক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, চেগ্রাম। 

6. িনাব রমাহাম্মি কবীে রহাস্ট্রসন, সহস্ট্র াগী অধ্যাপক ও সাংযুক্ত কম শকিশা, এটুআই, আগােগাঁও, ঢাকা। 

7. িনাব রমা: রোকনুজ্জামান দশকিাে, সহকােী অধ্যাপক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, িদেিপুে। 

8. িনাব আবদ্যে েদহম, সহকােী অধ্যাপক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, বমরশাল। 

9. িনাব রমাঃ হাদববুল ইসলাম সুমন, সহকােী অধ্যাপক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, ময়মনমসাংহ। 

10. িনাব োস্ট্রবয়া খাতুন, সহকােী অধ্যাপক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, ঢাকা। 

11. িনাব রমাঃ আহসানুল আলম, সহকােী অধ্যাপক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, ট্রেণী। 

12. িনাব দমিশা রমাহাম্মি দিিারুল আনাম, প্রিাষক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, ঢাকা। 

13. িনাব রমা: সাজ্জাদ্যল ইসলাম, সহকােী অধ্যাপক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, কুদমো। 

14. িনাব িয়স্ট্রিব কুমাে কুন্ডু, প্রিাষক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, োিশাহী। 

15. িনাব রমা: েওশন আলম, সহকােী অধ্যাপক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, োংপুে। 

16. িনাব রমাঃ িাজুল ইসলাম, সহকােী অধ্যাপক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, পাবনা। 

17. িনাব লাইলুন নাহাে, সহকােী অধ্যাপক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, (মদহলা), ময়মনদসাংহ। 

18. জনাব সাজ্জাে ট্রহাদসন খান, প্রভাষক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, খুলনা। 

19. জনাব শামহনুর আক্তার, প্রভাষক, সেকাদে টিিাস শ রেদনাং কস্ট্রলি, র্দশার। 

 


