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

আপেলাড  ও ডাউনেলা

�িশ�ণ মিডউল-২
২য় িদন                     েসশন-১
উে�াধনী : সময় : ৩০ িমিনট
িবষয়বস্ত:wWwRUvjKb‡U›U
িশখনফল: GB

ˆZwi‡ZGgGm-cvIqvic‡q›U-Gie¨envi I Abykxjbসময়: ৩০ িমিনট

†mkb †k‡l, AskMÖnYKvixMY-

• GgGm-cvIqvic‡q›U †cÖvMÖvge¨enviKi‡Zcvi‡eb।
• GgGm- cvIqvic‡q›Ue¨enviK‡i †cÖ‡R‡›Ukb�াইড ‰ZwiKi‡Zcvi‡eb
• †cÖ‡R‡›Ukb�াইেডAåmd&UIqvie¨enviK‡i †jLv, ‡U·U is I েছাট বড়Ki‡Z
cvi‡eb।
•এম-এস পাওয়ার পেয়ে�র িবিভ� ধাপসমূহ িনেজরা কের উপ�াপন করেত পারেবন
•অেপ�াকৃত কিঠন িবষয়সমূহেক িনেজেদর �ারা পূনরায় অনুশীলেনর মা�েম সহেজ আয়� কের সবার সামে ন �দশর্ন করেত প

e¨eüZDcKiY:mKjAskMÖnYKvixiRb¨ Kw¤úDUvimnKw¤úDUvij¨ve, (ICT DcKiYˆZwiiRb¨ Picture, Clipart,
Sound, PowerPointTemplate, BZ¨vw`), GgGm-cvIqvic‡q›Ue¨enviwelqKn¨vÛAvDU (HO2), cÖ‡R±imnKw¤úDUvi|

mnvqZvKvixicÖ¯‘wZ(Facilitator’s Preparation):
১.GB †mkbwUcwiPvjbviRb¨ mnvqZvKvixiAek¨BKw¤úDUviGesGgGm-cvIqvic‡q›Ue¨env‡i
†gvUvgywUfvjÁvb I `¶Zv _vK‡Zn‡e|
২. GB †mkbwUmeviRb¨ Kw¤úDUv‡iie¨e¯’v Av‡QGgbj¨v‡eKiv‡Zn‡e|
৩. mKjAskMÖnYKvix‡`i hv‡ZKw¤úDUv‡iiিবিভ�KvR¸‡jvmn‡R †`Lv‡bvhvq †mRb¨
cÖ‡R±imnKw¤úDUviAv‡M †_‡KB cÖ¯‘Z K‡iivLyb|
৪. AskMÖnYKvixMYGgGm-cvIqvic‡q›Ue¨enviK‡i †cÖ‡R‡›Ukb ¯-vBW ‰ZwiKi‡eb,GRb¨ GKwU
wbw`©ó Folder-G wKQyPicture, Clip Art, Sound file†i‡Lw`b †h¸‡jvZv‡`i ¯-vBW ‰Zwii
†¶‡Î mnvqZvKi‡e|
৫. ICT DcKiY ˆZwiiRb¨ †Kvb& †Kvb&welq¸‡jvZv‡`i †kLv‡ebZviGKUvZvwjKvAv‡MB
ˆZwi
K‡iivLyb (†hgb-Aåe¨enviK‡i †jLv, ‡U·U is KivGes †QvU I eoKivিবষয়ব� সংি��
Shapeিচি�ত করা রং ও অয্ািনেমশন করা �াটর্ আটর্ এর �বহার জানা ইতয্)|

KvR-1:Av‡Miw`‡biকায র্�েমg~j cÖm½¸‡jvicybive„wË (Recap) সময়: ৩০ িমিনট
†Rvov
`j‡Kিবগত কেয়কিদেন
KxKxউে�খেযা�welqZviv
†R‡b‡QbZv
Dc¯’vcbKi‡Zejyb|উে��†h,wba©vwiZmg‡qig‡a¨ 4/5wU ‡Rvov `‡jiKvR †kl Ki‡eb| `j¸‡jvDc¯’vcbv
†klnevici
hw`
g‡bnq
†Kvb
¸রZ¡c~Y©
cÖm½
Av‡jvPbvqAv‡mwb,
†m¸‡jvwPwýZK‡iGKRbAskMÖnYKvix‡Kw`‡qwd¬cPv‡U© wj‡Lwb‡eb|অেপ�াকৃত দূবর্ল তােদরেক েডেক এেন এে
কের মাি�িমিডয়া �েজ�েরর মা�েম সবার সামেন অনুিশলন করেত বলুন। অংশ�হণকারীেদর মে� েথেক একজনেক
িবষেয় সহায়তা করেত বলুন
কাজ-২: wk¶KmnvwqKvm¤c‡K©

aviYvcÖ`vbসময়: ১০ িমিনট

২.১wk¶KmnvwqKviD‡Ïk¨, িবিভ�avc I e¨enviwewaAskMÖnYKvix‡`i gv‡SZz‡jaরু|
২. ২AvR‡Kiw`‡b †Kvb †Kvb Ask¸‡jvAbykxjbKivn‡e †m m¤ú‡K© aviYvw`b|

২য় িদন

েসশন-২

িবষয়বস্ত:GgGm-cvIqvic‡q‡›Uie¨enviK‡iICT
িশখনফল:GB

DcKiY ˆZwiসময়:১ ঘ�া২০ িমিনট

†mkb †k‡l, AskMÖnYKvixMY-

• GgGm-cvIqvic‡q›U †cÖvMÖvge¨enviকেরICTDcKiY ˆZwicvi‡eb।
• GgGm- cvIqvic‡q›Ue¨enviK‡i †cÖ‡R‡›Ukb�াইড‰ZwiKi‡Zcvi‡eb
• †cÖ‡R‡›Ukb�াইেডAåmd&UIqvie¨enviK‡i †jLv, ‡U·U is I েছাট বড়Ki‡Zcvi‡eb।
•এম-এস পাওয়ার পেয়ে�র িবিভ� ধাপসমূহ িনেজরা কের উপ�াপন করেত পারেবন

e¨eüZDcKiY:mKjAskMÖnYKvixiRb¨ Kw¤úDUvimnKw¤úDUvij¨ve, (ICT DcKiYˆZwiiRb¨ Picture, Clipart,
Sound, PowerPointTemplate, BZ¨vw`), GgGm-cvIqvic‡q›Ue¨enviwelqKn¨vÛAvDU (HO-2),
cÖ‡R±imnKw¤úDUvi|

mnvqZvKvixicÖ¯‘wZ(Facilitator’s Preparation):
১.GB †mkbwUcwiPvjbviRb¨ mnvqZvKvixiAek¨BKw¤úDUviGesGgGm-cvIqvic‡q›Ue¨env‡i †gvUvgywUfvjÁvb I
`¶Zv _vK‡Zn‡e|
২. GB †mkbwUmeviRb¨ Kw¤úDUv‡iie¨e¯’v Av‡QGgbj¨v‡eKiv‡Zn‡e|
৩. mKjAskMÖnYKvix‡`i hv‡ZKw¤úDUv‡iiিবিভ�KvR¸‡jvmn‡R †`Lv‡bvhvq †mRb¨cÖ‡R±imnKw¤úDUviAv‡M
†_‡KB cÖ¯‘Z K‡iivLyb|
৪. AskMÖnYKvixMYGgGm-cvIqvic‡q›Ue¨enviK‡i †cÖ‡R‡›Ukb�াইড‰ZwiKi‡eb,GRb¨ GKwUwbw`©ó Folder-G wKQy
Picture, Clip Art, Sound file †i‡Lw`b †h¸‡jvZv‡`i �াইড‰Zwii †¶‡Î mnvqZvKi‡e|
৫. ICT DcKiY ˆZwiiRb¨ †Kvb& †Kvb&welq¸‡jvZv‡`i †kLv‡ebZviGKUvZvwjKvAv‡MB
ˆZwi
K‡iivLyb (†hgbAåe¨enviK‡i †jLv, ‡U·U is KivGes †QvU I eoKivিবষয়ব� সংি��Shapeিচি�ত করা রং ও অয্ািনেমশন করা �াটর
আট র্ এর �বহার জানা ইতয্াি)|

KvR-:১সময়:১ ঘ�া২০ িমিনট
৩.১AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨ †KD GgGm-cvIqvic‡q›U †cÖvMÖvgwUe¨enviKi‡ZRv‡bbwKbvwRÁvmvকরু|
৩.২ †cÖvMÖv‡gigva¨‡g wkLb-†kLv‡bvকায র্�েAvgivKxai‡biKvRKi‡Zcvwi��করু||
৩.৩†KD Zv‡`i gZvgZ †kqviKi‡jab¨ev` w`bGesAviIwKQyKvR (†Kvb Z_¨Dc¯’vcbKiv, AvKl©Yxq�াইড I
A¨vwb‡gk‡bigva‡gwkLb‡KmnRKiv, BZ¨vw`)D‡�L করু||
৩.৪Kw¤úDUviPvjyAe¯’vqwKfv‡eGgGm-cvIqvic‡q›U †cÖvMÖvgwUPvjyKi‡ZnqZvAskMÖnYKvix‡`i cÖ‡R±‡i †`Lvb
GesZv‡`i‡KAbymiYKi‡Zejyb|
৩.৫GmgqZv‡`i‡KGgGm-cvIqvic‡q›Ue¨enviwelqKn¨vÛAvDUwU(HO-2) weZiYK‡in¨vÛAvD‡Ui
avc-K: bZzb †dvìvi I bZzbcvIhvic‡q›UdvBj †LvjviwbqgAbymiYকরু||
৩.৬†cÖvMÖvgwUPvjyn‡j ‡gbyevi, Uzjevi I Uv¯‹c¨vbmncvIqvic‡q›UDB‡Ûvm¤ú‡K©msw¶ßaviYvw`b| n¨vÛAvD‡Ui
avc-L: cvIqvic‡q›UDB‡Ûvm¤ú‡K© msw¶ßaviYvAbymiYকরু||
৩.৭AåKx-‡evW© e¨enviK‡iwKfv‡emn‡RUvBcKivhvq †m m¤ú‡K© ejyb| G‡¶‡În¨vÛAvD‡Ui
avc-M: Aåকী‡evW© m¤ú‡K© msw¶ßaviYvAbymiYকরু||
৩.৮PowerPoint e¨enviK‡iAskMÖnYKvix‡`i w`‡qcÖ‡R±-1 (†U·U †jLv, is Kiv,†QvU I eoKivBZ¨vw`) স��
করু| G‡¶‡Î n¨vÛAvD‡Uiavc-N: Avgv‡`i cwiPqce©wUAbymiYকরু||
৩.৯Slide Show ‡Z †cÖ‡R‡›UkbwUwVKAv‡QwKbvZv †`L‡Z ejyb| †kl n‡jSaveKi‡Zejyb| wKfv‡eSaveKi‡Z
n‡ecÖ‡R±‡ii gva¨‡g Zv †`wL‡qw`bGesZv‡`iIAbymiYKi‡Zejyb|
৩.১০GeviAskMÖnYKvix‡`i GgGm-cvIqvic‡q›Ue¨enviK‡iAb¨ AviGKwUে�েজে�শন ৈতরীকের Saveকরেত বলুন।
এ ফাইলিটর না test-1 িদেত বলু।
৩.১১Save Kiv ‡cÖ‡R‡›UkbwUwKfv‡ec‡iPvjyK‡icovhv‡e, Zv †`wL‡qw`bGesZv‡`i‡KAbymiYKi‡Zejyb|
৩.১২AskMÖnYKvix‡`i �ি�য়াগুেলAbykxjbKi‡Zejyb|
mgq _vK‡jAskMÖnYKvix‡`i AvMÖnAbyhvqx GB †cÖvMÖvgwUiAviIAb¨vb¨ mnRwelq¸‡jvi mv‡_ cwiPqKwi‡qw`‡Z
cv‡ib|

চা িবরিত       সময়  : ১

২য়িদন

৫ িমিনট

েসশন-৩

GgGm-cvIqvic‡q‡›Uie¨enviK‡iDigital content ˆZwi

িবষয়ব� :

২ঘ�া

সময়   :
িশখনফল  :

এই েসশন েশেষ, অংশ�হণকারীগণ-

১. একিট প ূণর্াDigital content ৈতরীকরেতপারেব।
২. ে�িণকে�Digital content �বহােররগুরু�অনুধাবনকরেতপা
।
বয্বহৃত উপকর::mKjAskMÖnYKvixiRb¨ Kw¤úDUvimnKw¤úDUvij¨ve, ICT DcKiYˆZwiiRb¨ Picture, Clipart,

Sound, PowerPointTemplate, BZ¨vw`), GgGm-cvIqvic‡q›Ue¨enviwelqKn¨vÛAvDU (HO-2),
cÖ‡R±imnKw¤úDUvi|
�িশ�েকর ��িত (Trainer’s Preparation):
১.GB †mkbwUcwiPvjbviRb¨ mnvqZvKvixiAek¨BKw¤úDUviGesGgGm-cvIqvic‡q›Ue¨env‡ifvjÁvb I `¶Zv
_vK‡Zn‡e|
২. GB †mkbwUmeviRb¨ Kw¤úDUv‡iie¨e¯’v Av‡QGgbj¨v‡eKiv‡Zn‡e|
৩. mKjAskMÖnYKvix‡`i hv‡ZKw¤úDUv‡iiিবিভ�KvR¸‡jvmn‡R †`Lv‡bvhvq †mRb¨
cÖ‡R±imnKw¤úDUviAv‡M †_‡KB cÖ¯‘Z K‡iivLyb|
৪. AskMÖnYKvixMYGgGm-cvIqvic‡q›Ue¨enviK‡i †cÖ‡R‡›Ukb�াইড‰ZwiKi‡eb,
GRb¨ GKwUwbw`©ó Folder-G wKQyPicture, Clip Art, Sound file
†i‡Lw`b †h¸‡jvZv‡`i �াইড‰Zwii †¶‡Î mnvqZvKi‡e|
৫. Digital content ˆZwiiRb¨ †Kvb& †Kvb&welq¸‡jvZv‡`i †kLv‡ebZviGKUvZvwjKvAv‡MBˆZwiK‡i
ivLyb (†hgb-Aåe¨enviK‡i †jLv, ‡U·U is KivGes †QvU I eoKivিবষয়ব� সংি��Shapeিচি�ত করা রং ও
অয্ািনেমশন করা �াটর্ আটর্ এর �বহার জানা ইতয্)|
কাজ-১:এম এস পাওয়ার পেয়ে� নূতন �াইড েনওয়া ও একিট িনিদ র্� িবষেয়র উপর িডিজটাল কনেট� ৈতরীক।
সময় : সময়:

১ ঘ�া৩০ িমিনট

১.১�িশ�নাথ�েদরউে�শয্বলেতহে, “আপনােদরসামেনেযকি�উটারগেলারেয়েছেসগেেত এম এসপাওয়ার পেয়�
েপা�াম  
চালুকের নূতন একিট েফালা্ডার খুলুন
১.২এরপরএকিট িনিদ র্� িবষেয়র িডিজটাল কনেট� ৈতরীর ধাপ গেল
সােথপিরচয়কিরেয়িদেতহেবএবংসংে�েপএগেলা
কাজবণর্নাকরেতহে। িবেশষ কের �াইেডর সংখয্, রং,েট� এর সাইজ, এয্িনেমশ, এয্িনেমশেনর সম, িদক এবং  
িবষয় িভিত্তক িচ� ও িচে�র উ�লতা ইতয্ািদর গরে�র কথা বেল িদেত
১.৩এবার �েতয্ক�িশ�নাথ�েক একিট িনিদ র্� িবষয় ি�র কের  এর উপর িডিজটাল কনেট� ৈতরী করার জনয্ বলে
হেব। 
১.৪�েয়াজনীয় কাজগেলা ধােপ ধােপ অংশ�হকারীেদর েদিখেয় িদন এবং তােদরেক অনুসরণ করেত বলেত  হে
১.৫�াইড গেলার কাজ স�ূণর্ হবার পর �াইড েশা কের েদখার কথা বলেত হেব

কাজ-২: অনুশীলন: মাউেসর বয্বহাসময়      ৩০ িমিনট
১.১�িশ�ণাথ�েদর ��তকৃত পাওয়ার পেয়� ে�েজে�শনিটর �াইডগিল পযর্ায়�েম �েজ�ের এেকর পর এক�দশ
করেত
হেব এবং�িশ�ণাথ�ও অনুশীলন করেব

মধয্া�িবরিসময়২ঘ�া৩০মিনট

২য়িদন

েসশন-৪

িবষয়ব� :GgGm-cvIqvic‡q‡›Uie¨enviK‡iএকিটনূতDigital

content ˆZwi

সময়   :১ঘ�া৩০ িমিনট
িশখন ফল

: এই েসশন েশেষ িশ�াথ�রা-

• GgGm-cvIqvic‡q›U †cÖvMÖvge¨enviকেরে�িণউপেযাগীএকিটিডিজটালকনেট�ৈতিরকরেতপারেব ।
• GgGm- cvIqvic‡q›Ue¨enviK‡i †cÖ‡R‡›Ukb ¯-vBW ‰ZwiKi‡Zcvi‡eb
• †cÖ‡R‡›Ukb ¯-vB‡WAåmd&UIqvie¨enviK‡i †jLv, ‡U·U is I েছাট বড়Ki‡Zcvi‡eb।
•একিটিডিজটালকনেট�ৈতির িবিভ� ধাপসমূহ িনেজরা কের উপ�াপন করেত পারেবন।

�িশ�েকর ��িত (Trainer’s Preparation) :
১. AskMÖnYKvixMYGgGm-cvIqvic‡q›Ue¨enviK‡iএকিটিডিজটালকনেট ‰ZwiKi‡eb,GRb¨ GKwUwbw`©ó
Folder-G wKQyPicture, Clip Art, Sound file †i‡Lw`b †h¸‡jvZv‡`i ¯-vBW ‰Zwii †¶‡Î mnvqZvKi‡e|
সময়  : ১ঘ�া৩০ িমিনট

কাজ -১ :স�ূণর্ একিট নূতন িবষয় িনবর্াচন কের ে�িণেত পাঠ উপেযিগী একিট িডিজটাল কনেট� ৈতরী
১. �িশ�ণাথ�েদর একিট স�ূণর্ নূতন িবষয় িনিদর্� কের িদেত হে
২. এরপর ঐ িনিদর্� িবষেয়র উপর িডিজটাল কনেট� এর ধাপ গেলা িঠক েরেখ �েয়াজনীয় �াইড ৈতরী করেত বলেতম হে
৩. সবর্েশেষ পাওয়ারপেয়� ে�েজে�শনিটর �াইডগিল পযর্ায়�েম �েজ�ের এেকর পর এক�দশর্ণ করেত
।

কাজ-২:েসশন যর্ার-আপ
২.১ আজেকর িদেনর িবিভ� েসশন েথেক অংশ�হণকারীগণ কী কী িবষয় স�েকর্ �ান ও দ�তা অজর্ন 
কেরেছন তা যাছাই করার জনয্ কেয়কজন অংশ�হণকারীেক �� কের েজেন িনেত হেব
২.২ আজেকর িদেনর কাযর্�েমর উে�খেযাগয্ িবষয়গেলা েজাড়া দেল কাজ করেত হে
২.৩ অনলাইেন 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 েসশনগেলার িবষেয় মতামত েনওয়ার েচ�া করেবন।এজনয্ িনেচর ��গেলার মাধয
তােদর কাছ েথেক মতামত িনেত হেব (Randomly) কেয়কজন অংশ�হণকারীেক �� কের মতামত িনন)১. আজেকর িদেন েকান িশ�ণীয় িবষয়িট
২. আজেক েকান িবষয়িট

আপনার কােছ সবেচেয় গর�পূণর্ বেল মেন হে
?

আপিন সবেচেয় েবিশ উপেভাগ কেরেছন
?

৩. েকান িবষয়িট েবিশ কিঠন মেন হেয়ে?
৪. পরবত� েসশনগেলা

আরও িকভােব ভাল করা েযেত পাের? ইতয্ািদ 

