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সবসময় কানেনটেড 
ম�বাববাইল ইন্বারনে্ দক্ষতবা প্রধিক্ষণ ্ুলধক্
ম�বাববাইল ইন্বারনে্ দক্ষতবা প্রধিক্ষণ ্ুলধক্ 
ম�বাববাইল ইন্বারনেন্র ম�ৌধলক দক্ষতবায় প্রধিক্ষনণর জন্য একধ্ ধেনদদেধিকবা



ম�বাববাইল মিবানের উপকবাধরতবা শুি ুকল করবার �নি্য স ী�বাবদ্ধ েয়। ক্র�ি 
আনরবা মবধ ি �বাত্বায় এ্বা ধবশ্বব্যবাপ ী �বানুনষর ইন্বারনেন্ প্রনবি করবার 
প্রিবাে উপবায় হনয় উঠনে। ইন্বারনে্ ব্য বাবহবানর ধবধভন্ন িরনের সুধবিবা 
আনে, তনব কবায দেকরভবানব ম�বাববাইল মিবাে ব্যবহবার করবার জন্য সুধেধদ দেষ্ট 
দক্ষতবা ও জ্বাে প্রনয়বাজে হয়। অর দেবাৎ যবানদর দক্ষতবা ও িবারণবা মেই তবারবা 
এই মসববাগুধল ব্যবহবার করনত পবারনবেেবা।

এই টুলচ কনটে ভূচ মকা

এই টুলচকট কী লক্ষষ্য অজ্জে কেনে িাইনে?
এই ্ুলধক্ ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে অপবানর্র 
(MNOs), মবসরকবার ী সংস্বা (NGOs), 
উন্নয়ে�ূলক সংস্বা ও সরকবানরর জন্য, যবারবা ম�বাববাইল 
ইন্বারনে্ সম্পনক দে �বানুনষর ম�ৌধলক জ্বাে ও 
িবারণবানক উন্নত করবার জন্য প্রধ িক্ষণ ধদনত চবায়।

ম�বাববাইল মিবানে ইন্বারনেন্র গুরুত্ ও 
কবায দেকবাধরতবা প্রদি দেনের জন্য প্রধ িক্ষকনদর যবা 
প্রনয়বাজে, এখবানে মদওয়বা উপকরণ ও সংস্বােগুনলবা 
তবানদরনক তবা প্রদবাে কনর। িলস্বরূপ, প্রধ িক্ষকরবা 
এই ধবষনয় আনরবা গভীর িবারণবা অজ দেে করনবে 
ময তবারবা কীনসর জন্য ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনত 
পবানরে এবং ইন্বারনে্ অ্যবানসেস ও ব্যবহবার করবার 
জন্য ম�ৌধলক দক্ষতবা অজ দেে করনবে। আ�রবা ধবশ্ববাস 
কধর ময এর িনল সনচতেতবা ববাড়নব এবং ম�বাববাইল 
ইন্বারনে্ জীবনের �বােবি দেক ময মসববাগুনলবা প্রদবাে 
কনর তবার ব্যবহবারও বধৃদ্ধ পবানব।

 

এই ্ুলধকন্ উপস্বাধপত প্রধ িক্ষনণর লক্ষ্য হনলে 
মসই �বানুষরবা যবানদর ম�বাববাইল ইন্বারনে্ দক্ষতবা 
খুব ক� আনে অরববা এনকববানরই মেই। এর লক্ষ্য 
হল মসই সব �বানুষনক মিখবানেবা, যবারবা ধ িখনত 
চবায় ম�বাববাইল ইন্বারনে্ কী এবং কীভবানব 
অেলবাইে মযবাগবানযবাগ ও অনুসন্বাে করনত হয়। এই 
্ুলধক্ মসই সব �বানুনষর জন্য উপযুক্ত েয় যবানদর 
ম�বাববাইল মিবাে ব্যবহবানরর মকবানেবা অধভজ্তবাই 
মেই এবং কল করবা ববা SMS পবাঠবানেবার �ত 
সবািবারণ কবাজগুনলবা এর অন্তভু দেক্ত েয়। এই কবারনণ, 
কীভবানব অ্যবাপ িবাউেনলবাি করনত হয় ববা কীভবানব 
ইন�ল অ্যবাকবাউণ্ট খুলনত হয় মসই ধবষনয় তর্য 
এই ্ুলধকন্ মদওয়বা মেই, মযনহতু ম�বাববাইল 
ইন্বারনেন্র খুব ক� দক্ষতবা আনে ববা মকবানেবা 
দক্ষতবাই মেই এ�ে �বানুষনদর পনক্ষ এই প্রধক্রয়বাগুনলবা 
সবািবারণত খুব মবধ ি জধ ্ল। একইভবানব, এ্বা মসই 
�বানুষনদর জন্যও পধরকধ পিত েয় যবারবা ইধত�নি্যই 
ম�বাববাইল ইন্বারনেন্র সবানর পধরধচত।
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এই টুলচ কনটে ভূচ মকা

এই টুলচ কনট কী কী অন্তভু ্জক্ত?

'কীভানব কো যায় চেনদ্জচিকা' কী?
'ক ীভবানব করবা যবায় ধেনদ দেধ িকবা' এই েধ রর সনগে 
ধ�ধলতভবানব ব্যবহবার করবা উধচত, যবা ময মকবানেবা 
মদনির প্রধ িক্ষকনদর তবানদর ম্বাতবানদর জন্য 
ম�বাববাইল ইন্বারনেন্র ম�ৌধলক দক্ষতবাগুধলর 
প্রবাসধগেকভবানব সুধেধদ দেষ্ট প্রধ িক্ষণ প্রস্তুত 
করনত ও তবা প্রদবাে করনত সক্ষ� কনর মতবানল। 
কীভবানব তবানদর সুধেধদ দেষ্ট ম্বাতবানদর জন্য 
প্রনয়বাজনেবাপনযবাগ ী, অর দেপণূ দে প্রধ িক্ষণ মসিে 
ও সংস্বাে প্রস্তুত করবা যবায় মসই ধবষনয় এই 
ধেনদ দেধ িকবাধ ্ পদনক্ষপ ও পরবা�ি দে প্রদবাে কনর।

 

এেবাড়বাও 'ক ীভবানব করবা যবায় ধেনদ দেধ িকবা'-মত 
অন্তভু দেক্ত আনে সহবায়ক উদবাহরণগুধল, যবা এই 
্ুলধক্ মরনক তর্য ও পরবা�নি দের সবানর ব্যবহবার করবা 
যবায়। আ�রবা এই ্ুলধকন্র সব ব্যবহবারকবার ীনক 
উৎসবাধহত করব তবানদর প্রধ িক্ষনণর মসিেগুধলনক 
পণূ দেতবা মদওয়বার জন্য 'কীভবানব করবা যবায় 
ধেনদ দেধ িকবা'র সবনচনয় প্রবাসধগেক অংিগুধলনক 
পয দেবানলবাচেবা ও ব্যবহবার করনত।

আ�রবা �বানুষনক ম�বাববাইল ইন্বারনেন্র সবানর 
পধরধচত করবানেবার জন্য WhatsApp, YouTube, 
Wikipedia, Facebook ও Google-
এর মসববাগুধল ব্যবহবার কধর। এেবাড়বাও আ�রবা 
ইন্বারনেন্র সবানর পধরধচত করবাই এবং ধেরবাপত্বা 
ও খরনচর ধবষয়গুধলনক অন্তভু দেক্ত কধর। এ্বা 
আ�বানদর উপনভবাক্তবা গনবষণবার ধভধত্নত করবা হয়, 
যবা মদধ খনয়নে ময এই মসববাগুধল মবধ ির ভবাগ মদনিই 

সবনচনয় প্রবাসধগেক। আপধে যধদ আপেবার মদনি 
ব্যবহবানরর জন্য এই ্ুলধক্নক উপনযবাগ ী করনত 
চবাে, তবাহনল আপেবার ম্বাতবার কবানে যবা প্রবাসধগেক 
তবার ওপনর ধেভ দের কনর আপধে এই মসববাগুধলনক 
উপনযবাগ ী কনর ধেনত পবানরে। এই মক্ষনত্ আনুষধগেক 
'ক ীভবানব করবা যবায় ধেনদ দেধ িকবাধ ্' সহবায়ক হনত 
পবানর।

এই ্ুলধক্ একধ ্ সূচেবা পয দেবানয়র স্বা্ দেনিবানে ম�বাববাইল ইন্বারনে্ 
ব্যবহবার করবার সবানর পধরধচত করবায়। এধ ্র পধরকপিেবা করবা হনয়নে 
একধ ্ যবাত্বাপর ধহনসনব, যবা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ম�ৌধলক মযবাগবানযবানগর 
দক্ষতবা মরনক ইন্বারনেন্ অনুসন্বাে করবার �নতবা আনরবা জধ ্ল 
দক্ষতবাগুধলর ধদনক এধ গনয় ধেনয় যবায়। যধদও এই কবাঠবান�বাধ ্ এই 
্ুলধকন্র সবাধব দেক প্রববাহনক ধেনদ দেিেবা মদয়, তনব এ�েভবানব এধ ্র 
পধরকপিেবা করবা হনয়নে যবানত প্রধতধ ্ প্রধ িক্ষণ মসিেই এককভবানব 
কবায দেকর হয়। এ্বা প্রধ িক্ষকনক মবনে মেওয়বার সুনযবাগ মদয় ময তবার 
উধদিষ্ট ম্বাতবার কবানে মযগুধল প্রবাসধগেক তবার ওপনর ধেভ দের কনর মকবাে 
মসিেগুধল ব্যবহবার করনত হনব।

5ভূমিকা
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ইনটােনেনটে সানে পচ েিয়y
অনেক �বানুষ ইন্বারনেন্র ব্য বাপবানর শুনে রবাকনলও, তবারবা জবানেে েবা ময 
ইন্বারনে্ কী। ইন্বারনে্ সম্পনক দে �বানুনষর সবনচনয় সবািবারণ ময প্রশ্নগুধল আনে 
তবার কনয়কধ ্র উত্র ধদনত সবাহবায্য করবার জন্য, আ�রবা ধকেু সহজ ব্য বাখ্য বা 
ধদনয়ধে।

WhatsApp
অনেক মদনির �বানুনষরই WhatsApp-এর ব্য বাপবানর আগ্রহ আনে। SMS 
ব্যবহবার করবার কবারনণ, এর ম�নসধজং কবায দেকধরতবাধ ্র সবানর �বানুষ ধকেু্বা 
পধরধচত। WhatsApp-মক 'প্রনবিধবন্দু' ধহনসনব ব্যবহবার করনল প্রধ িক্ষকরবা 
�বানুনষর জবােবা ধবষনয়র ওপনর ধভধত্ কনর এনগবানত পবানরে, একই সবানর 
ইন্বারনেন্র �বাি্যন� মযবাগবানযবানগর সুধবিবা এবং এর জন্য প্রনয়বাজেীয় দক্ষতবার 
সবানর পধরধচত করবানত পবানরে।

YouTube
YouTube প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর একধ ্ সহজ, অংিগ্রহণ�ূলক ও তুলেবা�ূলকভবানব 
সংযুক্ত অেলবাইে পধরনবনি ইন্বারনে্ ধবষয়বস্তু আধবষ্বার করনত সক্ষ� কনর। 
অধিও-ধভজুয়বাল ধবষয়বস্তুনত �বানুনষর ময উৎসবাহ আনে তবার ওপনর ধভধত্ 
কনর এ্বা প্রধ িক্ষকনদর এনগবানত মদয়, এবং একই সবানর ম�বাববাইল ইন্বারনে্ 
ব্যবহবার করবার জন্য প্রনয়বাজেীয় দক্ষতবাগুধলর সবানর পধরধচত করবায়।

ইন্বারনে্ সংনযবানগর স�স্যবার কবারনণ সব জবায়গবায় YouTube উপলব্ধ েবাও 
হনত পবানর। এই মক্ষনত্ আ�রবা YouTube �ধিউলধ ্ ববাদ মদওয়বার অরববা 
অন্য একধ ্ অধিও/ধভজুয়বাল অ্যবাধলিনকিে ব্যবহবার করবার পরবা�ি দে ধদই যবা 
চবালবানেবার জন্য ক� মি্বা প্রনয়বাজে হয় (ময�ে Google ইন�জ সবানচ দের �নতবা 
একধ ্ েধব সন্বানের অ্যবাধলিনকিে)।

Google Search
Google Search �বানুষনক এ�ে ধবষয়বস্তু সন্বাে করনত মদয় যবা ইন্বারনেন্ 
তবানদর কবানে প্রবাসধগেক। এ্বা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক ইন্বারনেন্ তবানদর কবানে 
উপলব্ধ তনর্যর ব্য বাধ প্ত ও গভীরতবার অধভজ্তবা অজ দেনের সুনযবাগ মদয়। এেবাড়বাও 
এ্বা তবানদরনক সন্বাে ও মেধভনগিনের দক্ষতবাগুধল অনুি ীলনের সুনযবাগ মদয়। 
ময প্রধ িক্ষকরবা তবানদর অংিগ্রহণকবার ীনদর কবানে YouTube �ধিউলধ ্ ব্য বাখ্য বা 
কনরনেে, তবানদর জন্য এ্বা YouTube এর সবানর মিখবা দক্ষতবাগুধলনক আনরবা 
উন্নত করবার সুনযবাগ মদয়।

এই টুলচ কনট কী কী অন্তভু ্জক্ত?
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Wikipedia
Wikipedia হল ধবেবা�ূনল্যর একধ ্ ইন্বারনে্ সূত্ (ববা ধবশ্বনকবাষ), যবা 
ধ িক্ষবা�ূলক ধবষয়গুধল সম্পনক দে ধ েরনপক্ষ, ববাস্তব তর্য প্রদবাে কনর। এই 
�ধিউলধ ্ প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক ইন্বারনেন্ ময ধবিবাল ব্য বাধ প্তর তর্য পবাওয়বা 
যবায় তবার একধ ্ উদবাহরণ মদয়, এ�ে একধ ্ ওনয়বসবাইন্ যবা গ্রবাহনকর অপি 
পধর�বাণ ম�বাববাইল মি্বা ব্যবহবার কনর। এ্বা তবানদরনক এই িবারণবার সনগেও 
পধরধচত করবায় ময প্রবায়ই ধবশ্বব্যবাপ ী সবািবারণ �বানুষরবা ইন্বারনেন্ ধবষয়বস্তু 
ততধর কনরে।

Facebook
Facebook হল একধ ্ মসবাি্যবাল মে্ওয়বাক দে যবা �বানুষনক ব্যবসবাধয়ক 
মযবাগবানযবানগর সনগে কনরবাপকরে করবা, সংববাদ পবাওয়বা, পধরববার ও বনু্নদর 
সনগে সম্পক দে রবাখবা অরববা ধবখ্যবাত �বানুষ ও মখলবার দলগুধলনক অনুসরণ করবার 
সুনযবাগ মদয়। এই �ধিউল একধ ্ মসবাি্যবাল মে্ওয়বাক দে-এর দ্বারবা উপস্বাধপত 
ধবস্তৃত �বাত্বার সম্বাবেবাগুধল প্রদি দেে কনর এবং তবানদরনক একধ ্ 'অ্যবাকবাউণ্ট' ও 
ধবষয়বস্তু 'মিয়বার করবার' ধবষনয় িবারণবা মদয়।

চেোপত্া ও খেি
WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia ও Facebook প্রধতধ ্ 
�ধিউনলই সুরধক্ষত রবাকবা এবং ম�বাববাইল ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার খরচ 
মববাঝবার ধবষয়গুধলনক অন্তভু দেক্ত করবা হয়। আ�বানদর গনবষণবা মদধ খনয়নে ময 
ভবারনত ম�বাববাইল ইন্বারনে্ ব্যবহবারকবার ী �বানুষনদর কবানে ধেরবাপত্বা ও খরচ 
উনলেখনযবাগ্য উনদ্নগর ধবষয়, তবাই আ�রবা প্রধতধ ্ গভীর প্রধ িক্ষনণর ধভতনর 
এবং ববাই্সবাইজ প্রধ িক্ষণ মসিেগুধলনত পরৃকভবানব এগুধলনক উনদিি করবার 
ধসদ্ধবান্ত ধেনয়ধেলবা�।

এই টুলচ কনট কী কী অন্তভু ্জক্ত?

$
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এই েচ বচ ট প্রচ িক্ষনণে অন্তভু ্জক্ত প্রধাে পসবা, 
কায ্জকাচ েো ও দক্ষোগুচ লে একচ ট িাকু্ষষ চ ববেণ 
প্রদাে কনে।

Google

তর্য সন্বাে 
করুে এবং তবার 

�নি্য ধদনয় 
চবালেবা করুে

পমাবাইল ইনটােনেট

YouTube

ধভধিও সন্বাে 
করুে

WhatsApp

দুজনের �নি্য 
পবারস্পধরক ম�নসজ 

পবাঠবানেবা ও গ্রহণ
দল গঠে করুে এবং 

দলবদ্ধভবানব অংিগ্রহণ 
করুে

Wikipedia Facebook

বনু্ ও পধরববানরর 
সনগে যুক্ত রবাকুে

ধবেবা�ূনল্য তর্য 
সন্বাে করুে এবং 
তবার �নি্য ধদনয় 

চবালেবা করুে

8 ভূমিকা

ম�োবোইল ইন্োরনেট দক্ষতো প্রশিক্ষণ টুলশিট (MOBILE INTERNET SKILLS TRAINING TOOLKIT, MISTT)



পয প্রচ িক্ষকো প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে একবানে মাত্র 2-3 চ মচ েট 
স�য় ধদনত পবানরে, তবানদর জন্য 'ববাই্সবাইজ' প্রধ িক্ষণ আনে, যবা �বাত্ 2-3 
ধ�ধেন্র প্রধ িক্ষণ মসিে। প্রধতধ ্ মসিনে একধ ্ ধবষয় অন্তভু দেক্ত রবানক এবং 
েয়ধ ্ ধবষনয়র �নি্য মরনক মবনে মেওয়বা যবায়: ইন্বারনেন্র সবানর পধরচয়, 
WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia, Facebook ধ েরবাপত্বা 
ও খরচ।

ময সব প্রধ িক্ষেবার দে ী ইধত�নি্যই প্রধ িক্ষণ সম্পণূ দে কনরনেে, ধকনু্ত তবারবা যবা 
ধ িনখনেে তবার এক্বা সংধক্ষপ্ত পুেরবাবধৃত্ চবাে, তবানদর জন্য ববাই্সবাইজ 
মসিেগুধলনক ধরনরেিবার ধহনসনবও ব্যবহবার করবা যবায়।

ববাই্সবাইজ' প্রধ িক্ষনণর জন্য পবাতবা 10 মদখুে।

পয প্রচ িক্ষকো প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে 45-60 চ মচ েট সময় চ দনে
পানেে, তবানদর জন্য চবারধ ্ 'গভীর প্রধ িক্ষণ' মসিে আনে। গভীর প্রধ িক্ষণ 
মসিেগুধল 45-60 ধ�ধেন্র সূচেবা�ূলক মসিনের সবানর শুরু হয়, তবারপনর 
একই স�য়সী�বার ধতেধ ্ ম�বাববাইল ইন্বারনে্ মসববা প্রধ িক্ষনণর মসিে করবা 
হয়। ম�বাববাইল ইন্বারনে্ প্রধ িক্ষনণর প্রধতধ ্ মসিনে একধ ্ ধবষয়নক অন্তভু দেক্ত 
করবা হয়: WhatsApp, YouTube, Google. প্রধতধ ্ প্রধ িক্ষণ মসিনের 
�নি্য Wikipedia, Facebook, ধ েরবাপত্বা ও খরচ অন্তভু দেক্ত করবা হয়।

'গভীর' প্রধ িক্ষনণর জন্য পবাতবা 30 মদখুে।

এই টুলচ কটনক কীভানব বষ্যবহাে কো যায়?
আপেবার প্রধিক্ষণবারদেীনদর জন্য কত্বা স�য় আনে তবার ওপনর ধেভদের কনর
আপধে ধবধভন্নভবানব এই ্ুলধক্ ব্যবহবার করনত পবানরে।

2-3

45-60
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এই চ বভাগচ ট পসই প্রচ িক্ষকনদে জন্য যাো প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে 
সনগে কাজ কোে জন্য মাত্র 2-3 চ মচ েট স�য় পবাে। ময সব প্রধ িক্ষেবার দে ী 
ইধত�নি্যই প্রধ িক্ষণ সম্পণূ দে কনরনেে, ধকনু্ত তবারবা যবা ধ িনখনেে তবার এক্বা 
সংধক্ষপ্ত পুেরবাবধৃত্ চবাে, তবানদর জন্য এধ ্নক ধরনরেিবার ধহনসনবও ব্যবহবার 
করবা যবায়।

প্রধতধ ্ মসিনে একধ ্ ধবষয় অন্তভু দেক্ত রবানক এবং েয়ধ ্ ধবষনয়র �নি্য মরনক 
মবনে মেওয়বা যবায়: ইন্বারনেন্র সবানর পধরচয়, WhatsApp, YouTube, 
Google, Wikipedia, Facebook ধ েরবাপত্বা ও খরচ। প্রধতধ ্ মসিনে 
মসববাধ ্র একধ ্ ব্য বাখ্য বা মদওয়বা ও মিবানে অনুি ীলনের ওপনর �নেবাধেনবি 
করবা হয়।

কীভানব বাইটসাইজ 
প্রচিক্ষণ বষ্যবহাে 
কেনে হয়

ম�োবোইল ইন্োরনে্ দক্ষতো প্রশ িক্ষণ ্ুলশি্ 
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এটা ক ী?
মসববাধ ্র একধ ্ সংধক্ষপ্ত ব্য বাখ্য বা ধদে। "উদ্ধৃচ ে" ধ চহ্ন ইধগেত কনর প্রধ িক্ষকরবা 
কী বলনত পবানরে

আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে 
কেনে পানেে?
মসববাধ ্র সুধবিবাগুধল সংনক্ষনপ ব্য বাখ্য বা করুে। "উদ্ধৃধত" ধচহ্ন ইধগেত কনর 
প্রধ িক্ষকরবা কী বলনত পবানরে

এটা চ কভানব কাজ কনে??
বাস্তব বষ্যবহাে!
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক মিবানে মসববাধ ্ ব্যবহবার করনত সবাহবায্য করবার জন্য 
'কীভবানব মপবাস্টবারগুধল ব্যবহবার করনত হয়' ব্যবহবার করুে। এ্বা আপেবার মদওয়বা 
মিবাে হনত পবানর, অরববা প্রধ িক্ষেবার দে ীর ধেনজর মিবােও হনত পবানর।

অনুি ীলে করুে!
অনুি ীলে করুে, ম্বাতবার জন্য প্রবাসধগেক উদবাহরণগুধলর সবানর

প্রচ েচ ট বাইটসাইজ পসিে একই েকম কাঠানমা 
অনুসেণ কনে:

ম�োবোইল ইন্োরনে্ দক্ষতো প্রশ িক্ষণ ্ুলশি্ 
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গভীর প্রধ িক্ষণ ববাস্তববাধয়ত করবার জন্য এগুধল হল পরবা�ি দে।

আপোে প্রচ িক্ষনণে চ ডজাইে ক ীভানব কেনে হয়

1. একই চলনগেে মানুষনদে জন্য পসিে
�ধহলবা ও পুরুষনদর আলবাদবা প্রধ িক্ষণ মসিনে ভবাগ করুে। ধলগেগত আগ্রহ ও উনদ্গগুধল 
মখবালবাখুধল আনলবাচেবা করবার জন্য এ্বা ববাস্তধবক অধভজ্তবা ও জবায়গবার একধ ্ স�বাে 
সুনযবাগ প্রদবাে কনর

2. পোট দনল অনুিীলে
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর অেধিক েয়জে �বানুনষর মেবা্ মেবা্ দনল ভবাগ করুে। প্রধতধ ্
দলনক সহবায়তবা করবার জন্য একজে প্রধ িক্ষক ধদে। এ্বা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ববাস্তব 
অধভজ্তবা অজ দেনে সক্ষ� কনর এবং স�কক্ষ �বানুষনদর এনক অপনরর মরনক মিখবা ও 
সহবায়তবা করবার সুনযবাগ মদয়

3. সমাে দক্ষোে স্তনেে দল
অনুরূপ জ্বাে ও দক্ষতবার স্তর আনে এ�ে অন্যনদর সনগে প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর দলবদ্ধভবানব 
ম�লবাে। প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা যবানত দনলর অন্যনদর সনগে অনুরূপ দক্ষতবার স্তনর রবানকে তবা 
খুবই গুরুত্পণূ দে, যবানত তবারবা আত্মধবশ্ববাসী মববাি কনরে ও আগ্রহী হে। যধদ মদখবা যবায় 
ময প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা তবানদর দনলর অন্যনদর সনগে অনুরূপ দক্ষতবার স্তনর মেই তবাহনল 
প্রধ িক্ষণ শুরু হওয়বার পনর প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ধবধভন্ন দনল সধরনয় ধদে।

4. পিয়াে কো চডভাইস
কবানরবা যধদ ধেজস্ব স্বা্ দেনিবাে েবা রবানক তবাহনল আনগ মরনক ভরবা মি্বা সন�ত 
তবানদরনক সূচেবা পয দেবানয়র স্বা্ দেনিবাে ধদে। ধেধচিত করনত মচষ্টবা করুে যবানত 
মিবােগুধল অনুরূপ (ময�ে এগুধলনত একই অপবানরধ ্ং ধসনস্ট� আনে) হয় এবং এনত 
অনুরূপ কবায দেকবাধরতবা রবানক। এ্বা সববাইনক প্রধ িক্ষনণর স�য় একই িবাপগুধলর �নি্য 
ধদনয় মযনত মদয় এবং ব্যধক্তগত মি্বা ববা ব্যধক্তগত তর্য ব্যবহবার করবার সম্পনক দে 
উনদ্গগুধল অধতক্র� করনত মদয়। আদি দে মক্ষনত্ আ�রবা প্রধত ধিভবাইস ধপেু ধতে 
জনের মবধ ি প্রধ িক্ষেবার দে ীর পরবা�ি দে ধদই েবা।
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প্রচ িক্ষকনদে জন্য পোমি ্জ

পমৌচ লক চ বষয় চ দনয় 
শুরু করুে

এটানক প্রাসচ গেক 
কনে েুলুে

প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে
প্রিংসা করুে

এটানক সহজ োখুে

কায ্জকলানপ উৎসাচ হে 
করুে

প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে সনগে 
মেচ বচ েময় করুে

যধদও প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা 
ধকেু ইন্বারনে্ 
পধরনষববার সবানর 
পধরধচত হনত পবানরে, 
তনব তবানদর জ্বানে 
ধকেু্বা িবাঁক রবাকনব।

প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর যুক্ত 
রবাখবার জন্য ব্যধক্তগত 
আগ্রহনক কবানজ লবাগবাে

সংধক্ষপ্ত ও অ-প্রযুধক্তগত 
ব্যবাখ্য বা ব্যবহবার করুে

প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক 
মিবানে অনুি ীলে করবানেবার 
ওপনর �নেবাধেনবি করুে

প্রধ িক্ষেবার দে ী ও প্রধ িক্ষনকর 
�নি্য দু'তরিবা করবাববাত দেবায় 
উৎসবাহ ধদে

ধেয়ধ�ত ইধতববাচক উৎসবাহ 
ধদনয় প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর 
পুরস্ৃত করুে
আপেবার প্রধ িক্ষণ 
মসিনের জন্য উপযুক্ত 
হনল, প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর 
সবাধ ্ দেধিনক্ মদওয়বা 
মযনত পবানর
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পয প্রচ িক্ষকো 
প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে সনগে 
45-60 চ মচ েট সময়
পাে, োনদে জন্য এচ ট 
একচ ট 'গভ ীে প্রচ িক্ষণ'। 
প্রধ িক্ষনণ চবারধ ্ 45-60 
ধ�ধেন্র মসিে রবানক।

এ্বা এক্বা সূচেবা�ূলক মসিে ধদনয় শুরু হয়, 
তবারপনর একধ ্ কনর ধবষনয়র ওপনর পবাঁচধ ্ 
প্রধ িক্ষণ মসিে হয়। WhatsApp, YouTube, 
Google, Wikipedia ও Facebook। প্রধতধ ্
প্রধ িক্ষণ মসিনের �নি্য ধেরবাপত্বা ও খরচ অন্তভু দেক্ত 
করবা হয়।

যধদও এ�েভবানব প্রধ িক্ষণধ ্র ধিজবাইে করবা 
হনয়নে যবানত প্রধতধ ্ মসিে পূব দেবত দে ী মসিনের 

ওপনর ধভধত্ কনর এনগবায়, তনব প্রধতধ ্ প্রধ িক্ষণ 
মসিে এককভবানবও করবা যবায়।

অর দেবাৎ আপধে আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সনগে 
মকবাে প্রধ িক্ষণ মসিেধ ্ ব্যবহবার করনত চবাে 
তবা আপধে মবনে ধেনত পবানরে, যবা ধ েভ দের করনে 
তবানদর জন্য মকবাে্বা প্রবাসধগেক তবার ওপনর। আপধে 
যধদ সংনযবানগর স�স্যবার কবারনণ আপেবার স্বানে 
YouTube ব্যবহবার করনত েবা পবানরে তবাহনল এই 
�ধিউলধ ্ ববাদ ধদনয় মযনত পবানরে এবং আনরকধ ্ 
অধিও-ধভজুয়বাল মসববা ব্যবহবার করনত পবানরে যবা 
চবালবানেবার জন্য ক� মি্বা প্রনয়বাজে হয়।

গভীনে প্রচিক্ষণ কীভানব বষ্যবহাে কেনে হয়

গভীে প্রচিক্ষনণ িােচট প্রধাে ধেনেে 
কায্জ্ম আনে:

45-60

বষ্যাখষ্যা। একধ ্ মসববার লবাভগুধলর সবানর পধরধচত করবানেবার জন্য 
সংধক্ষপ্ত ব্য বাখ্য বা

কায ্্জ ম: মিবানে ব্যবহবাধরক অনুি ীলে

আনলািো। প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক তবানদর জীবনে প্রবাসধগেকতবা 
ধবনবচেবা করনত উৎসবাধহত করুে।

পুেোব ধৃচ ত্। প্রধতধ ্ �ধিউনলর পবাঠগুধলনক আনরবা 
মজবারবানলবা করবা
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