বাড়ির কাজঃ শারাহ ববাননল পদ্ধড়ি
একটি ড়পিামািা / পড়রচর্য াকারী'র ড়ননদয ড়শকা
ড়শক্ষার্থীনের বশখার বক্ষনত্র াড়ির কানজর গুরুত্বনক ড়শক্ষা গ্ন ষণা ারং ার বেড়খনেনে:
'উচ্চ মানের বহামওোনকে র ধারা াড়হক ইড়ৈ ািক প্রভা , ো প্রড়ৈ ড়শক্ষা নষে গ্নি পাাঁি মানসর অড়ৈড়রি উন্নড়ৈনৈ সহােক' - জন হযাটি, ড়ভড়সন ে োড়েেং ফর
টিিাসে (2012)
শারাহ ব ানেনে, আমরা আপোর বমনের াড়ির কাজনক এমেভান তৈরী কড়র বেটানৈেঃ



উনেশয রনেনে: ড়শক্ষক/ড়শড়ক্ষকা এ ং ড়শক্ষার্থীনের একখণ্ড বহামওোনকের েক্ষযমাত্রা সম্পনকে স্পষ্ট ধারণা র্থাকা উড়িৈ



ড়শক্ষার্থীনের িেনে উৎসাড়হৈ কনর: বেখানে ের্থাের্থ, একটি বহামওোকে, টাস্ক া পদ্ধড়ৈ ড়শক্ষার্থীনের চয়ন করনৈ বেওো হে।



কমেেক্ষৈার ড় কাশ: বহামওোকে য হারনোগ্য, এ ং সকল ড়শক্ষার্থীনের ড়শক্ষাগ্রহণ প্রসারনে সহােক হওো উড়িৈ।



েুড়িসঙ্গৈ: গ্ন ষণা বেখাে বে প্রােশই তৈরী করা, বোনটা টাস্ক বশখার উপর স োড়ধক প্রভা বেনে।



প্রড়ৈড়িো পাে: ড়শক্ষার্থীরা ৈানের বহামওোনকের উপর ড়েড়েে ষ্ট এ ং সমেমৈ প্রড়ৈড়িো পাে।

ড়ৈে ধরনের বহামওোকে উপেব্ধ
শারাহ ব ানেে'এেঃ

কত ার আমার বমনেনক বহামওোকে বেওো উড়িৎ?
আমানের বকানো ড় ড়ধ দ্ধ বহামওোনকের সমেসূড়ি বেই, বেমে একসপ্তানহ পানের পুেরা ড়ৃ ির
হার ড় ষে ও ইোর গ্রুনপর মনধয পড়র ড়ৈে ৈ হে। ড়শক্ষকড়শড়ক্ষকানের বহামওোকে তখনই বসট
করা উড়িৈ যখন বসটি ড় ষে া প্রসনঙ্গর জেয উপেুি হয় ।

1. প্রস্তুড়ৈ বেণীকনক্ষর কােেিনমর উপর বেমে একটি প্রসনঙ্গর
পটভূ ড়ম গ্ন ষণা

একটা সাধারণ ড়েনেে ড়শকা ড়হনসন , আপোর বমনে প্রড়ৈটি পােযিম বক্ষত্র বর্থনক প্রড়ৈ ড়ৈে সপ্তানহর
মনধয েুই সপ্তাহ বহামওোকে পান নে আপড়ে আশা করনৈ পানরে।

2. অড়জেৈ েক্ষৈানক আনরাও ধারানো করনৈ অযাসাইেনমন্ট
অনুশীলন করা বেমে, ড়েম্নড়েড়খৈ প্রড়শক্ষণ প্রণােীর
মাধযনম গ্ড়ণৈ অেুশীেে।

আড়ম আমার বমনের পড়রকল্পক বিক কনর বকানো কাজ পাইড়ে- এর অর্থে ড়ক এই বে বস বকানো
কাজ পােড়ে?

3. প্রকল্প অযাসাইেনমন্ট গুনো েীর্েনমোনের প্রসাড়রৈ কাজ
বেখানে ড়শক্ষার্থীরা পূ ে ৈী বশখানক প্রনোগ্ কনর া
বেণীকনক্ষ পিানোনৈ েক্ষৈার পড়রিে বেে।

আশা করা োে ড়শক্ষার্থীরা প্রনেে ৈাড়রখ সহ ৈানের বহামওোনকের বরকর্ে ৈানের পড়রকল্পনক
েড়র্থভু ি রাখন ।
েড়ে আপোর বমনের পড়রকল্পনকর মনধয ড়েড়খৈ ড় ষে স্তু খু অল্প নে মনে হয় ৈন অেুগ্রহ
কনর ৈানক ড়জজ্ঞাসা করুে বে বস কী বহামওোকে বপনেনে।

আপোর সমর্থেে ও উৎসাহ আপোর বমনের বহামওোকে সম্পন্ন করনৈ একটি
মহাে প্রভা বেেনৈ পানর।

েড়ে আপোর বকানো সংশে র্থানক বে আপোর বমনে ৈার পড়রকল্পকনক কােেকরভান
করনে ো, ৈন অেুগ্রহ কনর শীঘ্রই ৈার গ্ৃহড়শক্ষনকর সানর্থ বোগ্ানোগ্ করুে।

বেখানে সম্ভ , আমরা ড়পৈামাৈানের/বকোরারনের ড়জজ্ঞাসা করব :

েড়ে আপোর বমনের জেয তৈরী করা বহামওোনকের ধরণ া ড়িনকানেড়ি সম্পনকে আপোর
বকানো ড়জজ্ঞাসয র্থানক ৈন অেুগ্রহ কনর ৈার বপ্রানগ্রস ড়ের্ানরর (Progress Leader) সানর্থ
বোগ্ানোগ্ করুে।

 ড়েেড়মৈভান আপোর বমনের পড়রকল্পক বিক করুে, এ ং
গ্ৃহড়শক্ষকড়শড়ক্ষকানের সানর্থ বোগ্ানোগ্ স্থাপনের জেয বোট বপজ য হার
করুে।
 ড়শক্ষার্থীনের ৈানের বহামওোকে সম্পন্ন করার জেয একটি শান্ত পড়রন শ তৈরী
করুে এ ং এই ড় ষনে ৈানের উৎসাড়হৈ করুে।
 তৈরী হওো বহামওোনকে র জেয প্রেি ড় ষনের প্রকৃড়ৈ এ ং মাে জােনৈ
অেুশীেে পুড়িকা/বোল্ডানরর ড়েনক েক্ষয করুে।

আমার বমনে ড়ক ৈার বহামওোকে স্কুনে করনৈ পানর?
হযাাঁ! েড়ে আপোর বমনে ৈার বহামওোকে স্কু নে করনৈ িাে ৈন বজনে রাখুে বে আমানের োড়েেং
হা অড়ধকাংশ ড়েে ড় কাে 5টা অ ড়ধ বখাো র্থানক।
অড়ধকাংশ টিড়েনের সময় E16 বেণীকনক্ষ কড়ম্পউটার য হানরর সুনোগ্ র্থানক।

শারাহ ব ানেে বহামওোকে অঙ্গীকার
ড়শক্ষকড়শড়ক্ষকানদর উড়চৎঃ

ড়শক্ষার্থীনদর উড়চৎঃ

 গ্ড় েৈ হওোেঃ স েো ড়শক্ষার্থীনের সামনর্থেযর স টূ কু য হার
কনর ৈানের বহামওোকে ড়েড়েে ষ্ট সমনের মনধয করাে।

 েক্ষযমাত্রানক উন্নৈ করােঃ বহামওোকে িযানেড়জং হওোর
আশা কনরা।

 পড়রেম করােঃ পড়রকল্পনক বহামওোকে বরকর্ে কনরা।
 ভানো হওোেঃ প্রেি বহামওোকে সম্পনকে ড়পৈামাৈা
/বকোরারনের অ ড়হৈ রাখুে, যখনই সম্ভ ৈানের এই
ড় ষনে ড়েেুি করুে ড়কন্তু ৈানের বহামওোকে কনর বেওোর
অেুমড়ৈ বেন ে ো।

 বকানো অজুহাৈ ো করােঃ বজনে রাখন ে বে েড়ে ড়শক্ষার্থীরা
ৈানের বহামওোকে সম্পুণে করনৈ ো পানর ৈন ড়শক্ষক
ড়শড়ক্ষকারা ৈানের আ ার বহামওোকে করার সুু্নোগ্
বেন ে।

য হার

 এই ড় ষনে ড়েড়িৈ বহাে বে বহামওোনকের একটি
উনেশয আনে।

 ড়শক্ষা প্রসানরর জেয বহামওোকে তৈরী করুে।
 সমনোড়িৈ এ ং ড়েড়েে ষ্ট মৈামৈ ড়েে।

আমানের আরও েুে:
বহামওোকে সম্পনকে আপোর মৈামৈ আমানের
কানে গুরুত্বপূণ,ে েড়ে আপোর পনক্ষ সম্ভ হয়
ড়কেু সময় ড়েনে পযানরন্টাে সমীক্ষা সম্পন্ন করুে
োহা QR বকার্,ওনে ড়েনের মাধযনম া
ওনে সাইনট এ ং সারাহ ব ানেে অযানপর মাধযনম
য হারনোগ্য।

https://goo.gl/forms/fisqjwmaGkEy

 বহামওোনকের উপেুিভান পার্থেকয ড়েরূপণ করুে।
 ড়শক্ষার্থীনের পড়রকল্পনক বহামওোনকের বরকর্ে এ ং
প্রনেে ৈাড়রনখর পেোপ্ত সমে আনে ড়কো বসই ড় ষনে
ড়েড়িৈ হন ।

 এসড় পদ্ধড়ৈ য হার কনর অসমাপ্ত কানজর ড়হনস
ড়েে।

 প্রনোজনে ড়পৈামাৈা/বকোরারনের সনঙ্গ বোগ্ানোগ্
করুে।

QSXn2

