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এই টু লকিটের ভূ মিকা
ম�োবাইল ফ�োনের উপকারিতা শুধু কল করার মধ্যে স ীমাবদ্ধ নয়। ক্রমশ
আর�ো বেশ ি মাত্রায় এটা বিশ্বব্যাপ ী মানুষের ইন্টারনেটে প্রবেশ করার
প্রধান উপায় হয়ে উঠছে। ইন্টারনেট ব্যাবহারে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা
আছে, তবে কার্যকরভাবে ম�োবাইল ফ�োন ব্যবহার করার জন্য সুনির্দিষ্ট
দক্ষতা ও জ্ঞান প্রয়োজন হয়। অর ্থাৎ যাদের দক্ষতা ও ধারণা নেই তারা
এই সেবাগুলি ব্যবহার করতে পারবেননা।

এই টু লকিট কী লক্ষ্য অর্জন করতে চাইছে?
এই টু লকিট ম�োবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর
(MNOs), বেসরকার ী সংস্থা (NGOs),

উন্নয়নমূ ল ক সংস্থা ও সরকারের জন্য, যারা ম�োবাইল
ইন্টারনেট সম্পর্কে মানুষের ম�ৌলিক জ্ঞান ও
ধারণাকে উন্নত করার জন্য প্রশ িক্ষণ দিতে চায়।
ম�োবাইল ফ�োনে ইন্টারনেটের গুরুত্ব ও
কার্যকারিতা প্রদর্শনের জন্য প্রশ িক্ষকদের যা
প্রয়োজন, এখানে দেওয়া উপকরণ ও সংস্থানগুল�ো
তাদেরকে তা প্রদান করে। ফলস্বরূপ, প্রশ িক্ষকরা
এই বিষয়ে আর�ো গভ ীর ধারণা অর্জন করবেন
যে তারা ক ীসের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করতে
পারেন এবং ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ও ব্যবহার করার
জন্য ম�ৌলিক দক্ষতা অর্জন করবেন। আমরা বিশ্বাস
করি যে এর ফলে সচেতনতা বাড়বে এবং ম�োবাইল
ইন্টারনেট জ ীবনের মানবর্ধক যে সেবাগুল�ো প্রদান
ৃ পাবে।
করে তার ব্যবহারও ব দ্ধি
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এই টু লকিটে উপস্থাপিত প্রশ িক্ষণের লক্ষ্য হলেন
সেই মানুষরা যাদের ম�োবাইল ইন্টারনেট দক্ষতা
খু ব কম আছে অথবা একেবারেই নেই। এর লক্ষ্য
হল সেই সব মানুষকে শেখান�ো, যারা শ িখতে
চায় ম�োবাইল ইন্টারনেট ক ী এবং ক ীভাবে
অনলাইন য�োগায�োগ ও অনুসন্ধান করতে হয়। এই
টু লকিট সেই সব মানুষের জন্য উপযু ক্ত নয় যাদের
ম�োবাইল ফ�োন ব্যবহারের ক�োন�ো অভিজ্ঞতাই
নেই এবং কল করা বা SMS পাঠান�োর মত
সাধারণ কাজগুল�ো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই কারণে,
ক ীভাবে অ্যাপ ডাউনল�োড করতে হয় বা ক ীভাবে
ইমেল অ্যাকাউণ্ট খু ল তে হয় সেই বিষয়ে তথ্য
এই টু লকিটে দেওয়া নেই, যেহেতু ম�োবাইল
ইন্টারনেটের খু ব কম দক্ষতা আছে বা ক�োন�ো
দক্ষতাই নেই এমন মানুষদের পক্ষে এই প্রক্রিয়াগুল�ো
সাধারণত খু ব বেশ ি জটিল। একইভাবে, এটা সেই
মানুষদের জন্যও পরিকল্ পিত নয় যারা ইতিমধ্যেই
ম�োবাইল ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত।
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এই টু লকিটের ভূ মিকা
'কীভাবে করা যায় নির্দেশিকা' কী?
'ক ীভাবে করা যায় নির্ শদে িকা' এই নথির সঙ্গে
মিলিতভাবে ব্যবহার করা উচিত, যা যে ক�োন�ো
দেশের প্রশ িক্ষকদের তাদের শ্রোতাদের জন্য
ম�োবাইল ইন্টারনেটের ম�ৌলিক দক্ষতাগুলির
প্রাসঙ্গিকভাবে সুনির্দিষ্ট প্রশ িক্ষণ প্রস্তুত
করতে ও তা প্রদান করতে সক্ষম করে ত�োলে।
ক ীভাবে তাদের সুনির্দিষ্ট শ্রোতাদের জন্য
প্রয়োজন�োপয�োগ ী, অর ্থপূর্ণ প্রশ িক্ষণ সেশন
ও সংস্থান প্রস্তুত করা যায় সেই বিষয়ে এই
নির্ শদে িকাটি পদক্ষেপ ও পরামর্শ প্রদান করে।

এছাড়াও 'ক ীভাবে করা যায় নির্ শদে িকা'-তে
অন্তর্ভুক্ত আছে সহায়ক উদাহরণগুলি, যা এই
টু লকিট থেকে তথ্য ও পরামর্শের সাথে ব্যবহার করা
যায়। আমরা এই টু লকিটের সব ব্যবহারকার ীকে
উৎসাহিত করব তাদের প্রশ িক্ষণের সেশনগুলিকে
পূর্ণতা দেওয়ার জন্য 'ক ীভাবে করা যায়
নির্ শদে িকা'র সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক অংশগুলিকে
পর্যাল�োচনা ও ব্যবহার করতে।

এই টু লকিটে ক ী ক ী অন্তর্ভুক্ত?
এই টু লকিট একটি সূ চ না পর্যায়ের স্মার্টফ�োনে ম�োবাইল ইন্টারনেট
ব্যবহার করার সাথে পরিচিত করায়। এটির পরিকল্পনা করা হয়েছে
একটি যাত্রাপথ হিসেবে, যা প্রশ িক্ষনার ্থীদের ম�ৌলিক য�োগায�োগের
দক্ষতা থেকে ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করার মত�ো আর�ো জটিল
দক্ষতাগুলির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যদিও এই কাঠাম�োটি এই
টু লকিটের সার্বিক প্রবাহকে নির্ শনা
দে
দেয়, তবে এমনভাবে এটির
পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে প্রতিটি প্রশ িক্ষণ সেশনই এককভাবে
কার্যকর হয়। এটা প্রশ িক্ষককে বেছে নেওয়ার সুয�োগ দেয় যে তার
উদ্ দিষ্ট শ্রোতার কাছে যেগুলি প্রাসঙ্গিক তার ওপরে নির্ভর করে ক�োন
সেশনগুলি ব্যবহার করতে হবে।
আমরা মানুষকে ম�োবাইল ইন্টারনেটের সাথে
পরিচিত করান�োর জন্য WhatsApp, YouTube,
Wikipedia, Facebook ও Googleএর সেবাগুলি ব্যবহার করি। এছাড়াও আমরা
ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত করাই এবং নিরাপত্তা
ও খরচের বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করি। এটা
আমাদের উপভ�োক্তা গবেষণার ভিত্তিতে করা হয়,
যা দেখিয়েছে যে এই সেবাগুলি বেশ ির ভাগ দেশেই

সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। আপনি যদি আপনার দেশে
ব্যবহারের জন্য এই টু লকিটকে উপয�োগ ী করতে
চান, তাহলে আপনার শ্রোতার কাছে যা প্রাসঙ্গিক
তার ওপরে নির্ভর করে আপনি এই সেবাগুলিকে
উপয�োগ ী করে নিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক
'ক ীভাবে করা যায় নির্ শদে িকাটি' সহায়ক হতে
পারে।
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এই টু লকিটে ক ী ক ী অন্তর্ভুক্ত?
ইন্টারনেটের সাথে পরিচয়y
অনেক মানুষ ইন্টারনেটের ব্যাপারে শুনে থাকলেও, তারা জানেন না যে
ইন্টারনেট ক ী। ইন্টারনেট সম্পর্কে মানুষের সবচেয়ে সাধারণ যে প্রশ্নগুলি আছে
তার কয়েকটির উত্তর দিতে সাহায্য করার জন্য, আমরা কিছু সহজ ব্যাখ্যা
দিয়েছি।

WhatsApp
অনেক দেশের মানুষেরই WhatsApp-এর ব্যাপারে আগ্রহ আছে। SMS
ব্যবহার করার কারণে, এর মেসেজিং কার্যকরিতাটির সাথে মানুষ কিছু টা
পরিচিত। WhatsApp-কে 'প্রবেশবিন্দু' হিসেবে ব্যবহার করলে প্রশ িক্ষকরা
মানুষের জানা বিষয়ের ওপরে ভিত্তি করে এগ�োতে পারেন, একই সাথে
ইন্টারনেটের মাধ্যমে য�োগায�োগের সুবিধা এবং এর জন্য প্রয়োজন ীয় দক্ষতার
সাথে পরিচিত করাতে পারেন।

YouTube
YouTube প্রশ িক্ষনার ্থীদের একটি সহজ, অংশগ্রহণমূ ল ক ও তু লনামূ ল কভাবে
সংযু ক্ত অনলাইন পরিবেশে ইন্টারনেট বিষয়বস্তু আবিষ্কার করতে সক্ষম করে।
অড িও-ভিজু য়া ল বিষয়বস্তুতে মানুষের যে উৎসাহ আছে তার ওপরে ভিত্তি
করে এটা প্রশ িক্ষকদের এগ�োতে দেয়, এবং একই সাথে ম�োবাইল ইন্টারনেট
ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন ীয় দক্ষতাগুলির সাথে পরিচিত করায়।
ইন্টারনেট সংয�োগের সমস্যার কারণে সব জায়গায় YouTube উপলব্ধ নাও
হতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমরা YouTube মড িউলটি বাদ দেওয়ার অথবা
অন্য একটি অড িও/ভিজু য়া ল অ্যাপ্ লিকেশন ব্যবহার করার পরামর্শ দিই যা
চালান�োর জন্য কম ডেটা প্রয়োজন হয় (যেমন Google ইমেজ সার্চের মত�ো
একটি ছবি সন্ধানের অ্যাপ্ লিকেশন)।

Google Search
Google Search মানুষকে এমন বিষয়বস্তু সন্ধান করতে দেয় যা ইন্টারনেটে
তাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। এটা প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে ইন্টারনেটে তাদের কাছে
উপলব্ধ তথ্যের ব্যাপ্তি ও গভ ীরতার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুয�োগ দেয়। এছাড়াও
এটা তাদেরকে সন্ধান ও নেভিগেশনের দক্ষতাগুলি অনুশ ীলনের সুয�োগ দেয়।
যে প্রশ িক্ষকরা তাদের অংশগ্রহণকার ীদের কাছে YouTube মড িউলটি ব্যাখ্যা
করেছেন, তাদের জন্য এটা YouTube এর সাথে শেখা দক্ষতাগুলিকে আর�ো
উন্নত করার সুয�োগ দেয়।
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এই টু লকিটে ক ী ক ী অন্তর্ভুক্ত?
Wikipedia
Wikipedia হল বিনামূ ল্যে র একটি ইন্টারনেট সূ ত্র (বা বিশ্বক�োষ), যা
শ িক্ষামূ ল ক বিষয়গুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ, বাস্তব তথ্য প্রদান করে। এই
মড িউলটি প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে ইন্টারনেটে যে বিশাল ব্যাপ্তির তথ্য পাওয়া
যায় তার একটি উদাহরণ দেয়, এমন একটি ওয়েবসাইটে যা গ্রাহকের অল্প
পরিমাণ ম�োবাইল ডেটা ব্যবহার করে। এটা তাদেরকে এই ধারণার সঙ্গেও
পরিচিত করায় যে প্রায়ই বিশ্বব্যাপ ী সাধারণ মানুষরা ইন্টারনেটে বিষয়বস্তু
তৈরি করেন।

Facebook
Facebook হল একটি স�োশ্যাল নেটওয়ার্ক যা মানুষকে ব্যবসায়িক
য�োগায�োগের সঙ্গে কথ�োপকথন করা, সংবাদ পাওয়া, পরিবার ও বন্ধুদে র
সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অথবা বিখ্যাত মানুষ ও খেলার দলগুলিকে অনুসরণ করার
সুয�োগ দেয়। এই মড িউল একটি স�োশ্যাল নেটওয়ার্ক-এর দ্বারা উপস্থাপিত
বিস্তৃত মাত্রার সম্ভাবনাগুলি প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে একটি 'অ্যাকাউণ্ট' ও
বিষয়বস্তু 'শেয়ার করার' বিষয়ে ধারণা দেয়।

$

নিরাপত্তা ও খরচ
WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia ও Facebook প্রতিটি
মড িউলেই সুরক্ষিত থাকা এবং ম�োবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করার খরচ
ব�োঝার বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমাদের গবেষণা দেখিয়েছে যে
ভারতে ম�োবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকার ী মানুষদের কাছে নিরাপত্তা ও খরচ
উল্লেখয�োগ্য উদ্বেগের বিষয়, তাই আমরা প্রতিটি গভ ীর প্রশ িক্ষণের ভিতরে
এবং বাইটসাইজ প্রশ িক্ষণ সেশনগুলিতে প ৃথকভাবে এগুলিকে উদ্দেশ করার
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।
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এই ছবিটি প্রশ িক্ষণের অন্তর্ভুক্ত প্রধান সেবা,
কার্যকারিতা ও দক্ষতাগুলির একটি চাক্ষু ষ বিবরণ
প্রদান করে।

ম�োবাইল ইন্টারনেট

WhatsApp
দুজনের মধ্যে
পারস্পরিক মেসেজ
পাঠান�ো ও গ্রহণ
দল গঠন করুন এবং
দলবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ
করুন

8
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YouTube

Google

ভিড িও সন্ধান
করুন

তথ্য সন্ধান
করুন এবং তার
মধ্যে দিয়ে
চালনা করুন

Wikipedia

Facebook

বিনামূ ল্যে তথ্য
সন্ধান করুন এবং
তার মধ্যে দিয়ে
চালনা করুন

বন্ধু ও পরিবারের
সঙ্গে যু ক্ত থাকুন

ম�োবাইল ইন্টারনেট দক্ষতা প্রশিক্ষণ টুলকিট (MOBILE INTERNET SKILLS TRAINING TOOLKIT, MISTT)

এই টু লকিটকে ক ীভাবে ব্যবহার করা যায়?
আপনার প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কতটা সময় আছে তার ওপরে নির্ভর করে
আপনি বিভিন্নভাবে এই টু লকিট ব্যবহার করতে পারেন।
যে প্রশ িক্ষকরা প্রশ িক্ষনার্থীদের একবারে মাত্র 2-3 মিনিট

2-3

সময় দিতে পারেন, তাদের জন্য 'বাইটসাইজ' প্রশ িক্ষণ আছে, যা মাত্র 2-3
মিনিটের প্রশ িক্ষণ সেশন। প্রতিটি সেশনে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং
ছয়টি বিষয়ের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া যায়: ইন্টারনেটের সাথে পরিচয়,
WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia, Facebook নিরাপত্তা
ও খরচ।
যে সব প্রশ িক্ষনার ্থী ইতিমধ্যেই প্রশ িক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন, কিন্তু তারা যা
ৃ চান, তাদের জন্য বাইটসাইজ
শ িখেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত পু ন রাব ত্তি
সেশনগুলিকে রিফ্রেশার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।
বাইটসাইজ' প্রশ িক্ষণের জন্য পাতা 10 দেখু ন।

যে প্রশ িক্ষকরা প্রশ িক্ষনার্থীদের 45-60 মিনিট সময় দিতে
পারেন, তাদের জন্য চারটি 'গভ ীর প্রশ িক্ষণ' সেশন আছে। গভ ীর প্রশ িক্ষণ

45-60

সেশনগুলি 45-60 মিনিটের সূ চ নামূ ল ক সেশনের সাথে শুরু হয়, তারপরে
একই সময়স ীমার তিনটি ম�োবাইল ইন্টারনেট সেবা প্রশ িক্ষণের সেশন করা
হয়। ম�োবাইল ইন্টারনেট প্রশ িক্ষণের প্রতিটি সেশনে একটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত
করা হয়: WhatsApp, YouTube, Google. প্রতিটি প্রশ িক্ষণ সেশনের
মধ্যে Wikipedia, Facebook, নিরাপত্তা ও খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
'গভ ীর' প্রশ িক্ষণের জন্য পাতা 30 দেখু ন।
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বাইটসা
প্রশিক্ষণ
10
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কীভাবে বাইটসাইজ
প্রশিক্ষণ ব্যবহার
করতে হয়
এই বিভাগটি সেই প্রশ িক্ষকদের জন্য যারা প্রশ িক্ষনার্থীদের
সঙ্গে কাজ করার জন্য মাত্র 2-3 মিনিট সময় পান। যে সব প্রশ িক্ষনার ্থী
ইতিমধ্যেই প্রশ িক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন, কিন্তু তারা যা শ িখেছেন তার একটা
ৃ চান, তাদের জন্য এটিকে রিফ্রেশার হিসেবেও ব্যবহার
সংক্ষিপ্ত পু ন রাব ত্তি
করা যায়।

প্রতিটি সেশনে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং ছয়টি বিষয়ের মধ্যে থেকে
বেছে নেওয়া যায়: ইন্টারনেটের সাথে পরিচয়, WhatsApp, YouTube,
Google, Wikipedia, Facebook নিরাপত্তা ও খরচ। প্রতিটি সেশনে
সেবাটির একটি ব্যাখ্যা দেওয়া ও ফ�োনে অনুশ ীলনের ওপরে মন�োনিবেশ
করা হয়।
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প্রতিটি বাইটসাইজ সেশন একই রকম কাঠাম�ো
অনুসরণ করে:
এটা ক ী?

সেবাটির একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন। "উদ্ধৃ তি " চিহ্ন ইঙ্গিত করে প্রশ িক্ষকরা
ক ী বলতে পারেন

আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার
করতে পারেন?

সেবাটির সুবিধাগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। "উদ্ধৃতি" চিহ্ন ইঙ্গিত করে
প্রশ িক্ষকরা ক ী বলতে পারেন

এটা কিভাবে কাজ করে??
বাস্তব ব্যবহার!

প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে ফ�োনে সেবাটি ব্যবহার করতে সাহায্য করার জন্য
'ক ীভাবে প�োস্টারগুলি ব্যবহার করতে হয়' ব্যবহার করুন। এটা আপনার দেওয়া
ফ�োন হতে পারে, অথবা প্রশ িক্ষনার ্থীর নিজের ফ�োনও হতে পারে।

অনুশ ীলন করুন!

অনুশ ীলন করুন, শ্রোতার জন্য প্রাসঙ্গিক উদাহরণগুলির সাথে

বাইট সাইজ প্রশ িক্ষণ 13
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আপনার প্রশ িক্ষণের ডিজাইন ক ীভাবে করতে হয়
গভ ীর প্রশ িক্ষণ বাস্তবায়িত করার জন্য এগুলি হল পরামর্শ।

1. একই লিঙ্গের মানুষদের জন্য সেশন
মহিলা ও পু রু ষদের আলাদা প্রশ িক্ষণ সেশনে ভাগ করুন। লিঙ্গগত আগ্রহ ও উদ্বেগগুলি
খ�োলাখু লি আল�োচনা করার জন্য এটা বাস্তবিক অভিজ্ঞতা ও জায়গার একটি সমান
সুয�োগ প্রদান করে

2. ছ�োট দলে অনুশীলন
প্রশ িক্ষনার ্থীদের অনধিক ছয়জন মানুষের ছ�োট ছ�োট দলে ভাগ করুন। প্রতিটি
দলকে সহায়তা করার জন্য একজন প্রশ িক্ষক দিন। এটা প্রশ িক্ষনার ্থীদের বাস্তব
অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম করে এবং সমকক্ষ মানুষদের একে অপরের থেকে শেখা ও
সহায়তা করার সুয�োগ দেয়

3. সমান দক্ষতার স্তরের দল
অনুরূপ জ্ঞান ও দক্ষতার স্তর আছে এমন অন্যদের সঙ্গে প্রশ িক্ষনার ্থীদের দলবদ্ধভাবে
মেলান। প্রশ িক্ষনার ্থীরা যাতে দলের অন্যদের সঙ্গে অনুরূপ দক্ষতার স্তরে থাকেন তা
খু ব ই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা আত্মবিশ্বাস ী ব�োধ করেন ও আগ্রহ ী হন। যদি দেখা যায়
যে প্রশ িক্ষনার ্থীরা তাদের দলের অন্যদের সঙ্গে অনুরূপ দক্ষতার স্তরে নেই তাহলে
প্রশ িক্ষণ শুরু হওয়ার পরে প্রশ িক্ষনার ্থীদের বিভিন্ন দলে সরিয়ে দিন।

4. শেয়ার করা ডিভাইস
কার�ো যদি নিজস্ব স্মার্টফ�োন না থাকে তাহলে আগে থেকে ভরা ডেটা সমেত
তাদেরকে সূ চ না পর্যায়ের স্মার্টফ�োন দিন। নিশ্চিত করতে চেষ্টা করুন যাতে
ফ�োনগুলি অনুরূপ (যেমন এগুলিতে একই অপারেটিং সিস্টেম আছে) হয় এবং এতে
অনুরূপ কার্যকারিতা থাকে। এটা সবাইকে প্রশ িক্ষণের সময় একই ধাপগুলির মধ্যে
দিয়ে যেতে দেয় এবং ব্যক্তিগত ডেটা বা ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করার সম্পর্কে
উদ্বেগগুলি অতিক্রম করতে দেয়। আদর্শ ক্ষেত্রে আমরা প্রতি ড িভাইস পিছু তিন
জনের বেশ ি প্রশ িক্ষনার ্থীর পরামর্শ দিই না।
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ম�োবাইল ইন্টারনেট দক্ষতা প্রশ িক্ষণ টু লক িট (MOBILE INTERNET SKILLS TRAINING TOOLKIT, MISTT)

প্রশ িক্ষকদের জন্য পরামর্শ

ম�ৌলিক বিষয় দিয়ে
শুরু করুন
যদিও প্রশ িক্ষনার ্থীরা
কিছু ইন্টারনেট
পরিষেবার সাথে
পরিচিত হতে পারেন,
তবে তাদের জ্ঞানে
কিছু টা ফাঁ ক থাকবে।

এটাকে প্রাসঙ্গিক
করে তু লু ন
প্রশ িক্ষনার ্থীদের যু ক্ত
রাখার জন্য ব্যক্তিগত
আগ্রহকে কাজে লাগান

প্রশ িক্ষনার্থীদের
প্রশংসা করুন
নিয়মিত ইতিবাচক উৎসাহ
দিয়ে প্রশ িক্ষনার ্থীদের
পু র স্কৃ ত করুন
আপনার প্রশ িক্ষণ
সেশনের জন্য উপযু ক্ত
হলে, প্রশ িক্ষনার ্থীদের
সার ্ টিফ িকেট দেওয়া
যেতে পারে

এটাকে সহজ রাখু ন

সংক্ষিপ্ত ও অ-প্রযু ক্তিগত
ব্যাখ্যা ব্যবহার করুন

কার্যকলাপে উৎসাহিত
করুন
প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে
ফ�োনে অনুশ ীলন করান�োর
ওপরে মন�োনিবেশ করুন

প্রশ িক্ষনার্থীদের সঙ্গে
মতবিনিময় করুন
প্রশ িক্ষনার ্থী ও প্রশ িক্ষকের
মধ্যে দু'তরফা কথাবার্তায়
উৎসাহ দিন
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গভীরে প্রশিক্ষণ কীভাবে ব্যবহার করতে হয়
যে প্রশ িক্ষকরা
প্রশ িক্ষনার্থীদের সঙ্গে
45-60 মিনিট সময়
পান, তাদের জন্য এটি
একটি 'গভ ীর প্রশ িক্ষণ'।

45-60

প্রশ িক্ষণে চারটি 45-60
মিনিটের সেশন থাকে।

এটা একটা সূ চ নামূ ল ক সেশন দিয়ে শুরু হয়,
তারপরে একটি করে বিষয়ের ওপরে পাঁ চ টি
প্রশ িক্ষণ সেশন হয়। WhatsApp, YouTube,
Google, Wikipedia ও Facebook। প্রতিটি
প্রশ িক্ষণ সেশনের মধ্যে নিরাপত্তা ও খরচ অন্তর্ভুক্ত
করা হয়।

ওপরে ভিত্তি করে এগ�োয়, তবে প্রতিটি প্রশ িক্ষণ
সেশন এককভাবেও করা যায়।
অর ্থাৎ আপনি আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের সঙ্গে
ক�োন প্রশ িক্ষণ সেশনটি ব্যবহার করতে চান
তা আপনি বেছে নিতে পারেন, যা নির্ভর করছে
তাদের জন্য ক�োনটা প্রাসঙ্গিক তার ওপরে। আপনি
যদি সংয�োগের সমস্যার কারণে আপনার স্থানে
YouTube ব্যবহার করতে না পারেন তাহলে এই
মড িউলটি বাদ দিয়ে যেতে পারেন এবং আরেকটি
অড িও-ভিজু য়া ল সেবা ব্যবহার করতে পারেন যা
চালান�োর জন্য কম ডেটা প্রয়োজন হয়।

যদিও এমনভাবে প্রশ িক্ষণটির ড িজাইন করা
হয়েছে যাতে প্রতিটি সেশন পূ র্ববর্তী সেশনের

গভীর প্রশিক্ষণে চারটি প্রধান ধরনের
কার্যক্রম আছে:
ব্যাখ্যা। একটি সেবার লাভগুলির সাথে পরিচিত করান�োর জন্য
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

কার্যক্রম: ফ�োনে ব্যবহারিক অনুশ ীলন

আল�োচনা। প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে তাদের জ ীবনে প্রাসঙ্গিকতা
বিবেচনা করতে উৎসাহিত করুন।

পু নর াব ৃত্তি। প্রতিটি মড িউলের পাঠগুলিকে আর�ো

জ�োরাল�ো করা
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