
আইসিটিসিষয়ক আযািাইনমেন্টিমূহ: ১০ োর্ চ ২০২১ থেমক ১৭ োর্ চ ২০২১ িেয়কামের জন্য। 

১। ক) প্রােসেক সিক্ষা অসিদপ্তমরর ওময়িিাইট থেমক র্েসি োমি ইস্যযকৃি থকামনা সর্ঠি/প্রজ্ঞাপন ডাউনমোড কমর িা 

সনমজর ই-থেইে আইসড থেমক িহকারী উপমজো সিক্ষা অসিিার এিং োস্টার থেইনারমক থিন্ড করমি হমি। 

খ) ইন্টারমনট থেমক থেমকামনা একটি িই ডাউনমোড কমর থোিাইে/ল্যাপটমপ ‘ই-বুক’ নােক folder-এ িংরক্ষণ 

কমর রাখমি হমি।  

গ) NCTB-র ওময়িিাইট থেমক িকে থেসণর িারীসরক সিক্ষা সিষময়র িই থোিাইে/ল্যাপটমপ ‘ই-বুক’ নােক 

folder-এ িংরক্ষণ কমর রাখমি হমি। 

 

২। ক) জািীয় িথ্য িািায়ন থেমক িসরিাে, ঝােকাঠি, িরগুনা, সপমরাজপুর, পটুয়াখাসে, থ াো থজো িম্পমকচ জানমি 

হমি। 

খ) িাংোমদি পে চটন কমপ চামরিন-এর ওময়িিাইমট প্রমিি কমর সিস ন্ন পে চটনমকন্দ্র িম্পমকচ িথ্য িংগ্রহ করমি হমি। 

 

৩। ক) সিদ্যােময়র ল্যাপটমপ সনমজর নামে একটি folder সিময়ট করমি হমি। এই থিাল্ডামরর স িমর আরও ৭টি 

folder সিময়ট করমি হমি থেগুমোর নােকরণ হমি – প্রাক-প্রােসেক থেসণ, ১ে থেসণ, ২য় থেসণ, ৩য় থেসণ, ৪ে চ 

থেসণ, ৫ে থেসণ এিং personal/ব্যসিগি নামে।  

খ) Personal/ব্যসিগি folder-টির েমে ‘র্াকুসরিংিান্ত িথ্য’ নামে একটি file খুমে/তিসর কমর থিখামন 

সনমজর িাময়াডাটা ও র্াকুসরিংিান্ত সিস্তাসরি িথ্য িংরক্ষণ করমি হমি। এটি সনমজমকই সিদ্যােময়র ল্যাপটমপ 

কমম্পাজ কমর তিসর করমি হমি। 

গ) িংসিষ্ট সিক্ষক থে থেসণর থে সিষময় পাঠদান কমরন থিই সিষময়র সডসজটাে কমন্টন্টিমূহ িংসিষ্ট থেসণস সিক 

folder-গুমোমি store কমর রাখমি হমি। 

 

NCTB প্রণীি পাঠ্যপুস্তকিমূহ পড়ািংিান্ত আযািাইনমেন্টিমূহ:  ১০ োর্ চ ২০২১ থেমক ১৭ োর্ চ ২০২১ িেয়কামের 

জন্য। 

িকে থেসণর িারীসরক সিক্ষা সিষময়র িই পমড় থদখমি হমি। শুরুমি পে চায়িমে িকে থেসণর িারীসরক সিক্ষা সিষময়র 

িইময়র সূসর্পত্র একিামে িােমন িাসজময় থরমখ ১০ সেসনট গ ীর ামি পে চমিক্ষণ করমি হমি োমি পে চায়িমে উপমরর 

থেসণগুমোর িারািাসহকিা অনুিািন করা োয়। এরপর relax mood-এ একিার thoroughly পমড় থগমেই 

হমো (িরািাসহক ামি সনমর্র থেসণ থেমক উপমরর থেসণ)।  

পড়ার িেয় প্রােসেক সিক্ষার প্রাসন্তক থোগ্যিািমূহ (িারীসরক সিক্ষা সিষময়র ) এিং প্রােসেক সিক্ষার েক্ষয েসদ 

োোয় োমক িাহমে খুিই  ামো হয়। কারণ সিষয়িস্তুর থকান্ অংিটি থকাো্ন্ প্রাসন্তক থোগ্যিা িা েমক্ষযর িামে িম্পসকচি 

িা বুঝমি পারা খুি আনমের ব্যাপার। 

 েক্ষ্মণ কুোর দাি 

িহকারী থজো প্রােসেক সিক্ষা অসিিার 

সঝনাইদহ। 

 


