মাধয্িমক ও উ� মাধয্িমক িশ�া েবা,যেশার
িডিজটাল কনেট�ৈতির এবং ইনি�িটউট ওেয়বসাইেট কনেট�

আপেলাড িবষয়ক �িশ�

�িশ�ণ মিডউল-১
১ম িদন                     েসশন-১
উে�াধনী : সময় : ৩০ িমিনট
িবষয়বস্ত:েকাসর্ পিরিচি, উেদয্শও িনয়মাবিলসময়: ২০ িমিনট
িশখনফল :এই েসশন েশেষ, অংশ�হণকারীগণএই �িশ�ণ েকােসর্র উে�শয্ বণর্না করেত পার, সতীথর্ �িশ�ণাথ�েদর সােথ পিরিচত হেব।
�িশ�েকর ��িত (Trainer’s Preparation) :
০১.এই েসশনিট আধুিনক কি�উটােরর বয্ব�া আেছ এমন লয্ােব করােত 

০২.

ICT উপকরণগেু লা কি�উটাের চালােনার জনয্ �েয়াজনীয় সফটওয়য্ার ইন�(Install)
কের রাখেত হেব
০৩. �িশ�েণ অংশ�হণকারীগণ িবিভ� �ান েথেক আসেবন। তােদর অেনেকই পর�েরর কােছঅপিরিচিত হেবন
এটাই �াভািবক। এে�ে� তােদর মেধয্ একধরেনর জড়তাও কাজ করেত পাের। এই জড়তা �িশ�েণর
শরু েু তই দূর করা উিচত। এজনয ইিতপূেবর্র �িশ�েণর পিরিচিত েসশেনর িনবর্ািচত ধারণ কৃত িভিডও
ি, িবিভ� ধরেনর Game বা
েকৗশেলর মাধয্েম তােদর জড়তা দূর করেত পারেবন।তােদর পর�েরর সােথ পিরিচত করােনার জনয্ সংখ/তালা-চািবসহিবিভ�প�িতর মাধয্েম
তােদর েজাড়া(Pair)ৈতির করার��িত �হণ করেত হেব
০৪. এই �িশ�ণ েকােসর্র উে�শয্ ও এর িবিভ� িদক েজেন িনেত হ
০৫. �িশ�ণ েকাসর্ পিরিচিত উপ�াপন করার জনয্ পাওয়ার পেয়� ে�েজে�শন �াইডগুেলা ভাল কের েদে
িনেয় ��িত িনেত হেব
০৬. অংশ�হণকারীেদর িশ�াে�ে� তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি�র বয্বহার স�েকর্ �ান ও দ�তার মূলয্ায়েনর জনয্ ��প� গুিছেয় রাখেত  হ

০৭.�াক-মূলয্ায়েনর লে� ��প� গুিল েগাপনীয়তার সােথ সংর�ন করেত হেব
০৮. �িশ�েনর ১৫ িদেনর কাযর্�ম লয্ােব ও অনলাইেন -ভােব স�� হেব েস িবষেয় ধারনা থাকেত হেব ।

�িশ�েকর জনয্ েনাট(Trainer’s Notes) :
কি�উটার স�েকর ্ অেনেকরই মেন একধরেনর ভীিত কাজ কের। অেনেকই মেন কের কি�উটার েশখার জনয্ অেনক �ােনর �েয়াজন। কি�উটার িশখেত অেনক সমেয়র দরকার
শুধু আমােদর েদেশই নয় িবে�র অেনক উ�ত েদেশর মান্েু ষর মেনও এ ধারণা িবরাজ কের। তাই আমােদর েদেশর িশ�কেদরও এরকম থাকাটা অ�াভািবক িকছুই নয়। তাই শরু ু
েথেকই তােদর মেনর এই ভুল ধারণাটা েভে� েদওয়ার েচ�া করেত হেব। তােদরেক এভােব েবাঝােনার েচ�া করেবন-েপি�ল িদেয় েলখা েশখাটা েযমন সহজ, কি�উটারও অেনকটা েস
রকেমরই। েপি�ল েযমন িশখন-েশখােনার কােজ বয্বহার করা যা,েলখা ভুল হেল খুব সহেজ মুেছ আবার িঠক কের েলখা যা; িঠক েতমিন কি�উটার িদেয়ও িশ�ামূলক অেনক
কাজ িনেজর মেনর মত কের ৈতির কের েনওয়া যায়-েশখা যায়, েশখােনা যায়। শুধু সময় িনেয় একটু েচ�া ও চচর ্ার �েয়াজন। আর সবেচেয় েয িজিনসটা দরকার েসটা হল
কি�উটার বতর ্মােন িশখ-েশখােনা �ি�য়ায় একটা উপকরণ ( teaching-learning tool )িহেসেবও বয্বহূত হে�। এই �িশ�ণ েকােসর্ও অংশ�হণকারীগণ হ-কলেম নানা
ধরেনর কাজ করেত করেত িশখন-েশখােনা �ি�য়ায় কি�উটােরর বয্বহার করার িবিভ� উপায় জানেবন এবং ে�ণীকে� �েয়াগ করার দ�তা অজর্ন করেব

কাজ-১: অংশ�হণকারীেদর পিরিচিত

সময়  : ১০ িমিনট

১.১অংশ�হণকারীেদর তােদর িনিদর ্� আসন েছেড় ফাঁকা �ােন দঁড়ােত বলেত হে
া
১.২েজাড়া ৈতির স�� কের,�েতয্ক েজাড়ােক বলুন পর�েরর সােথকথা বেল স�ীর পিরচ, অিভ�তা,সথ, িবেশষ�
ইতয্ািদ েজেন িনেত হে
১.৩২-১িট েজাড়ােক সামেন এেন এেক অেনয্র স�েকর্ তথয্ উপ�াপন করেত । েজাড়ার উপ�াপনা েশষ হেল

ধনয্বাদ িদেত হেব।মেন রাখেব, এই েজাড়া হেলা পর�েরর Learning Partner । পুেরা �িশ�েণ এই Learning Partner

েজাড়া একে� থাকেবন এবং পর�র িবিভ� িবষয় আেলাচনা করেবন-এিবষেয় তােদরেক উ�সািহত করেবন।

কাজ-২: শেভ�া িবিনময় এবং �িশ�ণ েকােসর্র পিরিচিত      সময়  : ০৫ িমিনট
২.১ অংশ�হণকারীেদর সােথ শেু ভ�া িবিনময় এবং�িশ�ণ েকােসর্ অংশ�হণ করার জনয্�াগত জানােত হে
২.২ িনেজর পিরচয় ও অিভ�তা সংে�েপ বয্� করেত হে। এে�ে� েহায়াইট েবােডর্ িবিভ� তথয(িনেজর নাম,সবর্েশষ
িশ�াগত েযাগয্ত,িশ�া �িত�ােনর নাম,শখ ইতয্াি) িদেয় অংশ�হণকারীেদর �ে�া�েরর মাধয্েম িনেজেকউপ�াপন করেত হে
২.৩ পাওয়ারপেয়� ে�েজে�শন বয্বহার কের দু-িতনিট �াইেড যথা�েম �িশ�েণর ল�,উে�শয্ এবং িকভােব অনলাইেন
এবং লয্ােব �িশ�ণ স�� হেব েস স�েকর্ সংি��ভােব উপ�াপনকরেত হে

কাজ-৩: ি�-েট�

সময়  : ০৫ িমিনট

৩.১ অংশ�হণকারীেদর �াক-মূলয্ায়েনর িবষয়িট অবগত করেত হেব এবং�সািহত করেবন েয এটা এই �িশ�ণ েকােসর্র সফলতা বা যথাথর্তা পিরমােপর জনয্।এ
তােদর েপশার ে�ে�েকানভােবই �ভািবত করেব না
৩.২ অংশ�হণকারীেদর িশ�াে�ে� তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি�র বয্বহার স�েকর্ �ান ও দ�ত
�াক-মূলয্ায়েনর জনয্ ��প�গুেলা িবতরণ করেত হ
৩.২ পাঁচ িমিনট সময় েশষ হেল উ�রপ�গেু লা সং�হ করেত হেব।

িদেনর েকান একসময় উ�রপ�গেু লা মূলয্ায়ন কের রাখেত হেব যােত পরবত�েত েপা-েটে�র (Post-Test) সােথ তুলনা কের �িশ�েণর সফলতা পিরমাপ
করেত পারেবন।

১ম িদন

েসশন-২

িবষয়ব� : অংশ�হণকারীেদর �তয্াশ, কি�উটার পিরিচিত, বয্বহার এবং অনুশীলন(মাউেসর বয্বহার িনি�ত কর)
সময়   :

১ ঘ�া ১০ িমিনট

িশখনফল  :

এই েসশন েশেষ, অংশ�হণকারীগণ•
•

এই েসশন েশেষ তােদর �তয্াশা বণর্না করেত পারে
কি�উটােরর িবিভ� অংেশর নাম ও কাজ বণর্না করেত পারেব

•

কি�উটার সিঠকভােব চালু ও ব� করেত পারেব

•
•

মাউস বয্বহােরর মাধয্েম জড়তা দূর হ
মাউেসর সাহােযয্ িবিভ� িচ� অংকন করেত পারেবন

•

কি�উটােরর মাধয্েমICT উপকরণ বয্বহার করেত পারেব

বয্বহৃত উপকর:সকল অংশ�হণকারীর জনয্ কি�উটারসহ কি�উটার লয্াব

�িশ�েকর ��িত (Trainer’s Preparation):
১. কি�উটােরর সফটওয়য্ার ও হাডর্ওয়য্ার স�েকর্ �াথিমক ধারণা
২. �েতয্ক কি�উটােরর িসে�ম ইউিন,মিনটর,কী-েবাডর, মাউস, ইউিপএস ও অনয্ানয্ য�াংশ িঠকআেছ-না তা যাচাই কের েনয়া
৩. �েয়াজনীয় সফটওয়য্ার ও উপকরণসমূহ েযম: পাওয়ারপেয়�,অয্ািনেমশ,িভিডও ইতয্ািদ আেছ িক না তা িনি�ত  কের েনয়
৪. েকান েকান �িশ�ণাথ� �িশ�েনর িবষয়ব� না বুেঝ হয্া বুেঝিছ উ�র িদেয় চেলেছ ি-নাএ িবষেয় সেচতন ও সতকর ্ থাকেতহেব

কাজ-১:কি�উটােরর সােথ পিরিচিত এবং কি�উটার চালু ও ব� করাসময়  : ১০ িমিনট
১.১ �িশনাথ�েদরউে�শয্ বলেত হে, “আপনােদর সামেন েয কি�উটারগেু লা রেয়েছ েসগেু লা ব� আেছ। এগেু লােক চালু
করেত হেব । তার আেগ আসনু কি�উটােরর িবিভ�অংেশর সােথ পিরিচত হই।’’◌
১.২ এরপর কি�উটােরর িসে�ম ইউিনট(systemUnit),মিনটর(Monitor),কী-েবাডর(KeyBoard), মাউস(Mouse),
িসিড/িডিভিড-রম (CD/DVD-ROM),ইউএসিব �াইভ (USB Drive), ইউিপএস (UPS)- ইতািদর সােথ পিরচয় কিরেয় িদেত হেব এবং সংে�েপ
এগেু লার কাজ বণর্না করেত হে। িবেশষ কের কীেবােডর ্র িবেশষ কেয়কিট ক(Enter, Backspace, Spacebar,Control,Shift,Tab,Caps Lock,Windows
key,etc.)-এর সােথ পিরচয় কিরেয় িদেত হেব
১.৩ এবার কি�উটার চালু করার জনয্ �েয়াজনীয় কাজগুেলা ধােপ ধােপ অংশ�হকারীেদর েদিখেয় িদন এবং তােদরেক
অনুসরণ করেত বলেত হেব

১.৪ কি�উটার চালু হবার পর �েজ�েরর মাধয্েম েড�টপ এনভায়রেম�(DesktopEnvironment)- এর িবিভ� আইকন
(Icon)ও বাটনগেু লা (Button) পিরচয় কিরেয় িদেত হেব
১.৫ এে�ে� েড�টপ,মাউস পেয়�ার, মাই কি�উটার,মাই ডকুেম� আইক,�াটর ্ বাটন ইতয্ািদর সােথ পিরচয় কিরে
িদন এবং এগেু লার কাজ বয্াখয্া করেত হ
১.৬ ICT উপকরণগেু লা িসিড/িডিভিড রম-, ইউএসিব �াইেভর মাধয্েম িকভােব বয্বহার করেত হেব তা েদিখেয় িদন এব
তােদরেক অনসু রণ করেত হেব
১.৭ এবার কি�উটার ব� করেত বলেত হেব। মেন রাখেত হেব, তারা েযন সরাসির িবদুয� সংেযাগ ব� কের
কি�উটার না ব�কের। কি�উটার ব� করার সিঠক িনয়ম ধােপ ধােপ অংশ�হণকারীেদর েদিখেয় িদেত হেব এবং
তােদর িনেজেদর অনসু রণ করেত বলেত হেব
১.৮ অংশ�হণকারীেদর িনেজেদর কি�উটার পুনরায় চালু ও ব� করেত বলেত হেব
১.৯ অংশ�হণকারীেদর �ি�য়াগেু লা অনশু ীলন কের কি�উটার পুনরায় চালু করেত বলেত হেব।
সময় থাকেল অংশ�হণকারীেদর আ�হ অনুযায়ী অনয্ানয্ সহজ িবষয়গুেলার সােথ পিরচয় কিরেয় িদেত হ।

কাজ-২: অনুশীলন: মাউেসর বয্বহাসময়      ১ ঘ�া
১.১ মাউস বয্বহােরর উপর ��তকৃত পাওয়ার পেয়� ে�েজে�শনিটর �াইডগুিল সত কর্তার সােথ পযর্ায়�েম �েজ�ের এেকর পর এক�দশর্ণ করেত হেব
�িশ�ণাথ�ও অনশু ীলন করেব
১.১ �িশ�ণাথ� িনেদর ্শ েমাতােবক মাউেসর সাহােযয্ অনুশীলন করেব

চা িবরিত       সময়  : ১০ িমিনট

১ম িদন                      েসশন-৩         
িবষয়ব� :ই�ারেনেট সংেযাগ, ওেয়বসাইট �াউজ, �াউজার, সাচর্ ইি�,গেগাল েহামেপজ পিরিচি
সময়   :১ঘ�া৩০ িমিনট
িশখন ফল

: এই েসশন েশেষ িশ�াথ�রা•
•
•
•

ই�ারেনেট সংযু� হেবন এবং িবিভ� ওেয়বসাইেট �েবশ করেত পারেব
ওেয়বসাইট ও সাচর -ইি�ন পিরিচিত বলেত হেব
Google েথেক ছিব ডাউনেলাড করেত পারেব
িশ�া ম�ালেয়র,িশ�া অিধদ�র, িশ�ক বাতায়ন, বয্ানেবই, িশ�া েবাডর ্ যেশারসহ িবিভ� িশ�ামূলক ওেয়বসাইট স�েকর্ জানেবন এব
তা বয্বহাের স�ম হেবন।

�িশ�েকর ��িত (Trainer’s Preparation) :









কাজ -১ :

এই েসশনিট পিরচালনার জনয্ সহায়তাকারীর ই�ারেনট বয্বহার স�েকর্ ভাল �ান ও দ�তা থাকেত
এই েসশনিট সবার জনয্ কাি�উটােরর বয্ব�া আেছ এমন লয্ােব করােত
ই�ারেনট কােনকশন িঠক আেছ িকনাcheck কের েদখুন
সকল অংশ�হণকারীেদর যােত কাি�উটােরর িবিভ� কাজগেু লা সহেজ েদখােনা যায় েসজনয্ �েজ�রসহ কাি�উটার আেগই ��ত রাখু
ই�ারেনট িবষয়ক হয্া�আউট(HO-3) ভালভােব পেড় ��িত িনন
E-bookেথেক বই ডাউনেলাড করা িশখেত হেব
যেশার েবােডর্র ওেয়বসাইেটর িবিভ� ময্ানুয়য্াল স�েকর্ দ�তা অজর্ন করে
ি��ার লয্াপটপস ICT উপকরেণর যথাযথ বয্ব�া করেত হেব

সময়  : ৩০ িমিনট

অংশ�হণকারীেদর মেধয্ েকউ ই�ারেনট বয্বহার করেত জােনন িকনা িজে�স কর









ই�ারেনট বয্বহার কের িশখ-েশখােনা কাযর্�েম আমরা কী ধরেণর কাজ করেত পাির �� করু
অংশ�হণকারীেদরউে�েশয্ বলু, এবার আমরা ই�ারেনেটর তেথয্র সমুে� �েবশ কের িকভােব িশ�া িবষয়ক তথয্ খুেজঁ িনেত পাির তা িশ
ই�ারেনেট িকভােব সংযু� হেত হয় তা �েজ�েরর মাধয্েম েদখান। তােদরেকও অনুসরন করেত বলু
িশ�া ম�ালয়, িশ�া অিধদ�র, িশ�ক বাতায়ন, বয্ানেবই, িশ�া েবাডর্ যেশারসহ িবিভ� িশ�ামূলক ওেয়বসাইট �েজ�েরর মাধয্েম েদখান
তােদরেকও অনসু রন করেত বলুন।
সাচর ্ ইি�ন বয্বহার কের িবিভ� ওেয়ব সাইেট �েবশ কর
Googleimage েথেক ছিব ডাউনেলাড করেত পারেব
যেশার েবােডর Last Notice েথেক েনািটশ ডাউনেলাড করে
েকউ তােদর মতামত েশয়ার করেল ধনয্বাদ িদন এবং আরও িকছু কাজ(িশ�া িবষয়ক েযেকান তথয, অেনক ে�ে� ছিব, অয্ািনেমশন উপকরণ
সং�হ ইতয্াি) উে�খ করনু
ই�ারেনট বয্বহােরর �ি�য়াগুেলা িনেদর্শনা অনুযায়ী অনুশীলন করেত বলু

মধয্া� িবরিত               সময়   ২ঘ�া ৩০ মিনট

১ম িদন                           েসশন-৪

িবষয়ব� :ওেয়বসাইেট তথয্

আপেলা,ইেমজ ও িভিডও ডাউনেলাড,ই-েমইল আদান �দান  ওAttachment করা

সময়   :

২  ঘ�া

িশখন ফল :

এই েসশন েশেষ িশ�াথ�রা•
•

িনজ �িত�ােনর ওেয়বসাইেট �েবশ কের িবিভ� েমনুয্র তথয্ েদখেত পার
িনজ �িত�ােনর ওেয়বসাইেটর ADMIN-এ LOG IN কের তথয্ আপেলাড করেত পারে

•

ই-েমইল আদান-�দানসহ Attachmentকরেত পারেব।

•
•
•

Attachment করা ইেমজ/ফাইল/িভিডও ডাউনেলাড করেত পারেব
Attachment করা ইেমজ/ফাইল/িভিডও ডাউনেলাড কের ি�� করেত পারেব
ই-েমইল েথেক ডাউনেলাডকৃত তথয্ িনিদর্� েফা�াের েসভ করেত পা

•

E-book এ�েবশ কের বই পড়েত, ডাউনেলাড ও ি�� করেত পারেব ।

বয্বহৃত উপকর:সকল অংশ�হণকারীর জনয্ কি�উটারসহ কি�উটার লয্াব

 �িশ�েকর ��িত (Trainer’s Preparation) :









কাজ -১ :

এই েসশনিট পিরচালনার জনয্ সহায়তাকারীর ই�ারেনট বয্বহার স�েকর্ ভাল �ান ও দ�তা থাকেত
এই েসশনিট সবার জনয্ কাি�উটােরর বয্ব�া আেছ এমন লয্ােব করােত
ই�ারেনট কােনকশন িঠক আেছ িকনাcheck কের েদখুন
সকল অংশ�হণকারীেদর যােত কাি�উটােরর িবিভ� কাজ গেু লা সহেজ েদখােনা যায় েসজনয্ �েজ�রসহ কাি�উটার আেগই ��ত রাখু
ই�ারেনট িবষয়ক হয্া�আউট(HO-3) ভালভােব পেড় ��িত িনন
E-bookেথেক বই ডাউনেলাড করা িশখেত হেব
যেশার েবােডর্র ওেয়বসাইেট তথয্ আপেলােডর লে� ময্ানুয়য্াল স�েকর্ দ�তা অজর্ন কর
ি��ার লয্াপটপস ICT উপকরেণর যথাযথ বয্ব�া করেত হেব

সময়  : ৩০ িমিনট

িনজ �িত�ােনর ওেয়বসাইেট �েবশ করেত বলুন
ওেয়বসাইেট তথয্ আপেলােডর লে�ADMIN-এ �েবেশর িনয়ম �েজ�ের েদখান
েস েমাতােবক িনজ �িত�ােনর ADMIN-এ �েবশ করেত বলুন
িনয়মানুযায়ী ADMIN-এ সকেল �েবশ করেত েপেরেছ িক-না িনি�ত করনু
�েজ�ের পযর্ায়�েম িবিভ� িমনুয্েত তথয্ আপেলাড কের েদখােত হেব এবং েস েমাতােবক সকলেক
তথয্ আপেলাড কের অনুশীলন করেব
অংশ�হণকারীেদর মেধয্ েকউ -েমইল বয্বহার কেরন িকনা িজে�স করু
এয্াে�স বা/সাচর ্ ইি�ন বয্বহার কেGmail/yahoo mail-এ �েবশ করেত বলুন
ই-েমইল আদান-�দানসহ Attachmentকরা �েজ�ের পযর্ায়�েম েদিখেয় েস েমাতােবকwww.trainig---িঠকানা

----

িলেখ Send করেত বলেত হেব ।
Attachment করা ইেমজ/ফাইল/িভিডও ডাউনেলাড �েজ�ের পযর্ায়�েম েদিখেয় েস েমাতােবকwww.trainig---িঠকানা
-- Attachment কেরSend করেত বলেত হেব ।
Attachment করা ইেমজ/ফাইল/িভিডও ডাউনেলাড করা �েজ�ের পযর্ায়�েম েদিখেয় েস েমাতােবকwww.trainig---িঠকানা
---- Send করেত বলেত হেব ।
ই-েমইল েথেক ডাউনেলাডকৃত তথয্ িনিদর্� েফা�াের েসভ করা েদিখেয় েসভ করেত বল
E-book এ�েবশ কের বই পড়েত, ডাউনেলাড ও ি�� করা েদিখেয় অনশু ীলন করেত বলুন
িশ�া িবষয়ক ওেয়বসাইট(careernews24.com , eduresource.info,

www.shikkhok.com,studybd24.com, edunetbd.com , champs21.com,
educationinfobd.com ) েথেক তথয্ িনেত �সািহত করনু ।

--

কাজ-২:েসশন যর্Rপ-আপ
২.১ আজেকর িদেনর িবিভ� েসশন েথেক অংশ�হণকারীগণ কী কী িবষয় স�েকর ্ �ান ও দ�তা অজর্ন কেরেছন তা যাছাই করার জনয্ কেয়ক
অংশ�হণকারীেক �� কের েজেন িনেত হেব
২.২ আজেকর িদেনর কাযর্�েমর উে�খেযাগয্ িবষয়গুেলা েজাড়া দেল কাজ করেত হ
২.৩অনলাইেন পরবত� ৬ িদন িকভােব �িশ�ণ কাযর্�ম পিরচািলত হেব েস িবষেয় ধারণা িদেত হেব
২.৪ ধনয্বাদ িদেয় েসশন েশষ করেত হেব
অংশ�হণকারীেদর কাছ েথেক িদন েশেষ েসশনগেু লার িবষেয় মতামত েনওয়ার েচ�া করেবন।এজনয্ িনেচর ��গুেলার মাধয্েম তােদর কাছ েথেক মতামত িনেত হে( Randomly)
কেয়কজন অংশ�হণকারীেক �� কের মতামত িনন)১. আজেকর িদেন েকান িশ�ণীয় িবষয়িট আপনার কােছ সবেচেয় গুরু�পূণর্ বেল মেন হেয়ে?
২. আজেক েকান িবষয়িট আপিন সবেচেয় েবিশ উপেভাগ কেরেছন?
৩. েকান িবষয়িট েবিশ কিঠন মেন হেয়ে?
৪. পরবত� েসশনগেু লা আরও িকভােব ভাল করা েযেত পাের ? ইতয্ািদ
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